PROTOKÓŁ
z obrad XIX Sesji Gminy Radziejów
z dnia 27 grudnia 2017 roku
Rozpoczęcie obrad godz. 1100
W obradach udział wzięli:
-Radni,
-Sołtysi,
-Wójt, Skarbnik, Sekretarz Gminy,
-Radca Prawny,
-Kierownik GOPS,
-Dyrektor GOK,
-Dyrektorzy szkół,
-Pracownicy obsługujący sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Marian Bandyszewski dokonał otwarcia XIX Sesji
Rady Gminy Radziejów, powitał wszystkich obecnych, poinformował
o możliwości wglądu do protokołu z poprzedniej sesji, następnie przedstawił
proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
I. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum,
2) porządku obrad i wybór sekretarza sesji,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
II.

Podjęcie uchwał w sprawie :
1) budżetu gminy na 2018 r.:
a) wystąpienie Wójta Gminy w sprawie budżetu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o
projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.,
c) przedstawienie opinii Komisji:
- rewizyjnej,
- oświaty i kultury,
- rolnictwa oraz spraw socjalnych,
- finansowo-budżetowej.
d) dyskusja na projektem uchwały budżetowej,
e) odczytanie projektu uchwały,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
2) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dobre.

III.

IV.

3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na
realizację zadań inwestycyjnych powiatu
4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 20182030:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Radziejów,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
Przedstawienie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Gminy Radziejów
za 2017 r. oraz przyjęcie planów pracy na 2018 r. :
1) komisji finansowo-budżetowej (dyskusja oraz przyjęcie sprawozdania
i planu pracy),
2) komisji rolnictwa oraz spraw socjalnych (dyskusja oraz przyjęcie
sprawozdania i planu pracy),
3) komisji oświaty i kultury (dyskusja oraz przyjęcie sprawozdania i
planu pracy),
4) komisji rewizyjnej (dyskusja oraz przyjęcie sprawozdania i planu
pracy).
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii,
2) uchylenia uchwały nr XVIII/192/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki
nad zabytkami Gminy Radziejów na lata 2017 -2020,
3) przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy
Radziejów na lata 2018 -2021,
4) Programu współpracy Gminy Radziejów z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2018 roku,
5) zmiany uchwały „w sprawie przystąpienia Gminy Radziejów do
stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu
Radziejowskiego”,
6) przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Radziejów na
lata 2017-2032”,
7) zmian w budżecie,
8) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów.

V.
VI.
VII.

Składanie wniosków i interpelacji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zakończenie obrad sesji.

Ad I. Przewodniczący Rady Gminy Marian Bandyszewski stwierdził, że
w chwili otwarcia Sesji na stan 15 radnych obecnych było 14, w związku z tym
Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Sekretarzem sesji wybrany został jednogłośnie radny Kazimierz Skupniewicz.
Ad. II-1) Wójt Gminy przedstawił ogólne założenia budżetu gminy na 2018 rok
informując, że wydatki budżetu gminy wynosić będą 25.469.050 zł. Został
pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Składa się
z subwencji, dotacji, dochodów własnych. Planowane jest pozyskanie dużej ilości
środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Poprosił o przyjęcie budżetu w kształcie przedstawionym w materiałach na sesję.
Ad. II, 1,b) Sekretarz Gminy odczytała Uchwałę Nr 9/P/2017 Składu Orzekającego
Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2017 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Radziejów na 2018 rok.
(szczegółowe dane stanowi załącznik do protokołu).
Sekretarz Gminy odczytała Uchwałę Nr 9/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2017 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w
projekcie uchwały budżetowej Gminy Radziejów na 2018 rok. (szczegółowe dane
stanowi załącznik do protokołu).
Ad. II, 1, c)
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Kazimierz Czynsz poinformował, że
„Komisja rewizyjna w składzie Kazimierz Czynsz, Roman Piłat, Władysław
Śniadecki na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. po szczegółowym omówieniu
postanowiła pozytywnie, jednogłośnie zaopiniować projekt budżetu gminy na rok
2018”.
- Członek Komisji Oświaty i Kultury radny Radosław Linowiecki poinformował, że
„Komisja oświaty i kultury w składzie Marian Bandyszewski, Kazimierz
Skupniewicz, Ireneusz Głowacki, Małgorzata Lewandowska, Radosław Linowiecki
na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2017 r. pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała
przedstawiony projekt budżetu na 2018 rok”.
- Przewodniczący Komisji oraz Spraw Socjalnych radny Kazimierz Skupniewicz
poinformował, że „Komisja rolnictwa oraz spraw socjalnych w składzie Kazimierz
Skupniewicz, Marian Bandyszewski, Mariola Bogucka, Błażej Patyk, Wiesław
Migdalski na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. po szczegółowej analizie

postanowiła pozytywnie jednogłośnie zaopiniować projekt budżetu gminy
Radziejów na 2018 rok”.
- Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej radny Ireneusz Głowacki
poinformował, że „Komisja finansowo-budżetowa w składzie Ireneusz Głowacki,
Kazimierz Czynsz, Mariola Kardasz, Mirosław Kołodziejczyk, Krzysztof
Nowowiejski na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2017 r. po szczegółowej analizie
projektu budżetu na 2018 r. i uzyskanych wyjaśnieniach ze strony Wójta
i Skarbnika Gminy oraz zapoznaniu się z opiniami pozostałych Komisji Rady
Gminy pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2018 r.
Ad. II, 1, d) Radny Krzysztof Nowowiejski poinformował, że zaakceptował budżet.
Zwrócił uwagę na wysokość wydatków inwestycyjnych tj. na rewitalizację świetlic
w Opatowicach oraz Zagorzycach. Duże kwoty zostały również przeznaczone na
rozbudowy szkół. Po przetargu koszt ścieżki pieszo-rowerowej wyszedł o wiele
drożej niż zaplanowano w budżecie. Zaznaczył, że należy się zastanowić czy
wykonywać wszystkie zaplanowane zadania. Istnieje ryzyko zaciągnięcia kredytu.
Prosił aby oświetlenie drogowe oraz kursy kamienia na drogi były sprawiedliwie
dzielone.
Ad. II, 1, e,f) Projekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Radziejów na
2018 rok odczytał Przewodniczący Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 radnych obecnych na sesji.
Ad. II, 2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Dobre odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Błażej Patyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 radnych obecnych na sesji.
Ad. II, 3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Radziejowskiego na realizację zadań inwestycyjnych powiatu odczytał
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Kołodziejczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 radnych obecnych na sesji.
Ad. II,4,a) Sekretarz Gminy odczytała Uchwałę Nr 9/WPF/2017 Składu
Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7
grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2018-2030
(szczegółowe dane stanowi załącznik do protokołu).

Ad. II,4,b) Radny Krzysztof Nowowiejski zauważył, że Wieloletnia Prognoza
Finansowa będzie przez Regionalną Izbę Obrachunkową monitorowana.
Ad. II, 4, c) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Radziejów na lata 2018-2030 odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Błażej
Patyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 radnych obecnych na sesji.
Ad. III, 1) Przewodniczący komisji finansowo-budżetowej poinformował, że w
roku 2017 zgodnie z wcześniej przyjętym planem odbyła osiem posiedzeń. Komisja
zajmowała się sprawami związanymi z dochodami i wydatkami w budżecie
Gminy. Analizowała realizację budżetu Gminy za 2016 rok, a także na bieżąco
wszystkie zmiany dotyczące dochodów i wydatków w budżecie Gminy w 2017
roku.
Zapoznała się szczegółowo z wydatkami poniesionymi na pomoc społeczną,
Gminny Ośrodek Kultury w Czołowie, zajmowała się również sprawami
dotyczącymi remontu szkół, remontem i wyposażeniem świetlic oraz innymi
tematami, które miały wpływ na realizację budżetu i jego zmiany w trakcie roku.
Komisja uczestniczyła w ustalaniu podatków na terenie Gminy Radziejów na 2018
rok oraz analizowała budżet gminy na 2018 rok. Członkowie Komisji zapoznawali
się na bieżąco i opiniowali wszystkie projekty uchwał przygotowywane na Sesje
Rady Gminy.
Przedstawił plan pracy na 2018 rok. (szczegółowe dane stanowi załącznik do
protokołu).
Sprawozdanie oraz plan pracy zostały jednogłośnie przyjęte.
Ad. III, 2) Radny Kazimierz Skupniewicz poinformował, że komisja rolnictwa oraz
spraw socjalnych odbyła zgodnie z planem w 2017 roku osiem posiedzeń. Komisja
szczegółowo analizowała pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok
oraz na bieżąco w zakresie udzielania różnych form pomocy podopiecznym. Prace
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oceniono pozytywnie. Brała udział w
posiedzeniu wyjazdowym dotyczącym oceny stanu dróg oraz stacji uzdatniania
wody. Komisja dokonała oceny wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Komisja
zapoznała się również z informacją dotyczącą przyznawania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Radziejów. Oceniano
działalność gospodarczą na terenie gminy, szczególnie związaną z obsługą
rolnictwa. Komisja uczestniczyła w pracach nad ustaleniem podatków na 2018 rok
oraz analizowała projekt budżetu na 2018 rok. W trakcie całego roku na bieżąco
zapoznawała się i opiniowała zmiany w budżecie oraz projekty wszystkich uchwał
przygotowane na Sesje Rady Gminy.

Przedstawił plan pracy na 2018 rok. (szczegółowe dane stanowi załącznik do
protokołu).
Sprawozdanie oraz plan pracy zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. III, 3) Przewodniczący komisji oświaty i kultury poinformował, że komisja w
roku 2017 odbyła osiem posiedzeń zgodnie z przyjętym planem. W trakcie
posiedzeń zapoznała się z kształceniem i dokształcaniem nauczycieli oraz z
pomocą finansową w tym zakresie. Analizie poddano również zatrudnienie w
szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu gminnym. Analizowano
działalność gminnej biblioteki za 2016 r. oraz Gminnego Ośrodka Kultury w
Czołowie. Komisja dokonała oceny wykonania budżetu gminy za 2016 rok w
zakresie dochodów i wydatków ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na
oświatę i kulturę w tym na remont szkół oraz remont i wyposażenie świetlic.
Omawiano wszystkie tematy, które miały wpływ na realizację budżetu gminy
szczególnie działalności oświatowej i jego zmiany w trakcie roku. Na posiedzeniu
wyjazdowym oceniono przygotowanie szkół na rok szkolny 2017/2018. Komisja
uczestniczyła w ustalaniu podatków na terenie Gminy Radziejów na 2018 rok oraz
analizowała projekt budżetu na 2018 rok. W trakcie całego roku na bieżąco
zapoznawała się i opiniowała projekty wszystkich uchwał przygotowanych na
Sesje Rady Gminy. W posiedzeniach Komisji w zależności od potrzeb uczestniczyli
Dyrektorzy Szkół.
Przedstawił plan pracy na 2018 rok. (szczegółowe dane stanowi załącznik do
protokołu).
Sprawozdanie oraz plan pracy zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. III, 4) Przewodniczący komisji rewizyjnej poinformował, że komisja w roku
2017 zgodnie z wcześniej przyjętym planem odbyła osiem posiedzeń. Komisja w
trakcie posiedzeń kontrolowała wykorzystanie środków w budżecie gminy na
zadania z zakresu ochrony środowiska, na świetlice i remizy strażackie, oświatę, na
zadania inwestycyjne. Kontrolowała wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radziejowie, w zakresie środków finansowych wykorzystanych na
opiekę społeczną. Ponadto Komisja dokonała kontroli realizacji budżetu za 2016 r. i
opracowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.
Komisja uczestniczyła również w ustalaniu podatków na terenie Gminy Radziejów
na 2018 rok oraz dokonała analizy budżetu gminy na 2018 rok. W trakcie całego
roku na bieżąco zapoznawała się i opiniowała zmiany w budżecie oraz projekty
wszystkich uchwał przygotowanych na Sesje Rady Gminy.

Przedstawił plan pracy na 2018 rok. (szczegółowe dane stanowi załącznik do
protokołu).
Sprawozdanie oraz plan pracy zostały przyjęte jednogłośnie.
Ogłoszenie przerwy 1210
Wznowienie obrad 1220
Ad. IV, 1) Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii
odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Kołodziejczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 radnych obecnych na sesji.
Ad. IV, 2) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/192/2017 Rady
Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu opieki nad zabytkami Gminy Radziejów na lata 2017 -2020 odczytał
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Błażej Patyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 radnych obecnych na sesji.
Ad. IV, 3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad
zabytkami Gminy Radziejów na lata 2018 -2021 odczytał Przewodniczący Rady
Gminy Marian Bandyszewski.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 radnych obecnych na sesji.
Ad. IV, 4) Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Radziejów z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku
publicznego
oraz
wolontariatem
w
2018
roku
odczytał
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Kołodziejczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 radnych obecnych na sesji.
Ad. IV, 5) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały „w sprawie przystąpienia
Gminy Radziejów do stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Razem dla
Powiatu Radziejowskiego” odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Błażej
Patyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 radnych obecnych na sesji.

Ad. IV, 6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z
terenu Gminy Radziejów na lata 2017-2032” odczytał Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Mirosław Kołodziejczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 radnych obecnych na sesji.
Ad. IV, 7) Projekt uchwały w sprawie zmian
w
Przewodniczący Rady Gminy Marian Bandyszewski.

budżecie

odczytał

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 radnych obecnych na sesji.
Ad. IV, 8) Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Radziejów odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Błażej Patyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 radnych obecnych na sesji.
Ad. V, VI) Radny Krzysztof Nowowiejski złożył wniosek aby radnym do końca
lutego przedstawiono jak wygląda proces realizacji rewitalizacji świetlic w
Zagorzycach i Opatowicach oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej.
Radna Małgorzata Lewandowska poprosiła aby środki finansowe na drogi oraz
kursy kamienia podzielić we współpracy z sołtysami.
Radny Roman Piłat zaznaczył, że samochody ciężarowe wożą buraki po drogach,
które nie są przystosowane do takiego tonażu, przez co są niszczone.
Radny Ireneusz Głowacki dodał, że niektórzy radni są przeciwko ścieżce pieszorowerowej, która już od dawna była poruszana na komisjach a przeciw
rewitalizacji świetlic nie.
Radny Krzysztof Nowowiejski odnosząc się do przedmówcy poinformował, że
jeżeli budowa ścieżki pieszo-rowerowej będzie w miarę możliwości finansowych
gminy to on nie jest przeciwny budowie. Ale jeśli będzie o wiele droższa niż mamy
środków to wtedy nie tylko on będzie przeciw.
Radny Ireneusz Głowacki dodał, że jeśli zajdzie potrzeba to w budżecie zawsze
można dokonywać zmian i go aktualizować.
Radny Krzysztof Nowowiejski dodał, że jeżeli z budżetu zostaną zdjęte inwestycje
to wtedy zostanie zmniejszony deficyt gminy.
Radny Kazimierz Skupniewicz zaznaczył, że bez kredytu gmina nie wykona
zaplanowanych inwestycji.
Radna Małgorzata Lewandowska zaznaczyła, że w budżecie gminy nie została
uwzględniona jej świetlica.

Radny Wiesław Migdalski dodał, że jeśli chodzi o ograniczenie tonażu na drogach
to zgłosił to na policje i zostały wstawione znaki z ograniczeniami.
Radny Mirosław Kołodziejczyk dodał, że w Opatowicach na drogach powiatowych
w czasie gdy były montowane wiatraki zostały powstawiane znaki z
ograniczeniem do 15 ton i do tej pory nie zostały zdjęte.
Wójt gminy udzielił wyjaśnień przedmówcom:
- jeśli chodzi o drogi to zostanę one wykonane zgodnie ze wcześniej przyjętym
przez rade planem. Projekt ten zostanie przedstawiony radnym na najbliższych
spotkaniach. Kamień będzie wożony bezpośrednio na drogi, które zostaną
zgłoszone przez sołtysów,
- jeśli chodzi o rewitalizację i budowę ścieżki pieszo-rowerowej to wszystko
uzależnione jest od województwa. Dodał, że będzie miał w tej sprawie spotkanie
z Marszałkiem Województwa. Aby można było skorzystać z dotacji to wszystkie
inwestycje i kwoty muszą być ujęte w budżecie, który na każdej sesji może być
zmieniany,
- jeśli chodzi o znaki na drogach powiatowych to zostanie to zgłoszone do powiatu,
- jeśli chodzi o wożenie buraków ciężkimi samochodami to należy mieć na uwadze
rolników, którzy muszą mieć możliwość ich wywiezienia.
Na zakończenie posiedzenia Wójt Gminy podsumował kończący się 2017 rok oraz
złożył wszystkich zebranym na sesji życzenia noworoczne.
Ad. VII) W związku z wyczerpaniem tematyki obrad Sesji Przewodniczący Rady
złożył życzenia noworoczne oraz podziękował wszystkim zebranym za udział w
posiedzeniu i zamknął obrady XIX Sesji Rady Gminy Radziejów.
Zakończenie obrad Sesji 1310

Protokołowała

Paulina Świderska

Sekretarz Sesji

Kazimierz Skupniewicz

