PROTOKÓŁ Nr XIX /2020
z sesji Rady Gminy Radecznica, która odbyła się w dniu 28 maja 2020 roku w godzinach:
1010 – 1310 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.
W obradach uczestniczyli:
1.
Biłant Anna
2.
Buszowska Anna
3.
Dubaj Sławomir
4.
Garbarz Jan
5.
Gumieniak Jerzy
6.
Kawka Ryszard
7.
Kurek Stanisław
8.
Małysz Joanna

9. Olech Jarosław
10. Osman Mariusz
11. Sitarz Jan
12. Laura Sznitowska
13. Śledź Alina
14. Winiarczyk Helena
15. Wojtaszek Bożena

Ponadto w obradach uczestniczyli:
 Marian Szuper - Wójt Gminy
 Edyta Dubiel – Sekretarz Gminy
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad,
Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania Radnych/Sołtysów.
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie
między sesjami.
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Podjęcie uchwał:
1) Nr XIX.118.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą,
2) Nr XIX.119.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą,
3) Nr XIX.120.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą,
4) Nr XIX.121.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w Zaburzu
5) Nr XIX .122.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radecznicy do prowadzenia postępowania i wydawania
decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radecznica.
6) Nr XIX.123.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania sołtysa sołectwa
Podlesie Duże
9. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Radecznica.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.

Ad. punktu 1-ego.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jerzy Gumieniak
* otwieram dziewiętnastą sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji *, powitał obecnych
na sesji wójta gminy i panią sekretarz. Przewodniczący RG poinformował, że ze względu
na obostrzenia epidemiologiczne i obowiązek przestrzegania zaleceń w dzisiejszej sesji nie
uczestniczą sołtysi, radni Rady Powiatu i delegaci LIR. Wyraził nadzieję, że niebawem
sytuacja ulegnie poprawie i osoby te będą uczestniczyły w obradach jak dotychczas.

Ad. punktu 2 - ego.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w obradach uczestniczy piętnastu
Radnych, co stanowi 100 % składu Rady Gminy.
Następnie zapytał zebranych, czy otrzymali porządek obrad z materiałami na sesję oraz
czy wnoszą uwagi do proponowanego porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag do porządku
obrad.
Wójt Gminy wniósł o rozszerzenie punktu 8 porządku obrad dzisiejszej sesji o następujące
podpunkty:
jako podpunkt 7) uchwała Nr XIX.124.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
jako podpunkt 8) uchwała Nr XIX.125.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii
p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzęsinach,
jako podpunkt 9) uchwała Nr XIX.126.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii
p.w. Znalezienia Krzyża Św. w Mokremlipiu.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad łącznie z wprowadzonymi
zmianami i zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
W głosowaniu: 15 głosami *za* - porządek obrad łącznie z wprowadzonymi zmianami został
przyjęty.
Porządek XIX sesji Rady Gminy Radecznica przyjęty na sesji w dniu 28 maja 2020 r:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad,
Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania Radnych/Sołtysów.
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie
między sesjami.
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Podjęcie uchwał:
1) Nr XIX.118.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą,
2) Nr XIX.119.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą,
3) Nr XIX.120.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą,
4) Nr XIX.121.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w Zaburzu

5) Nr XIX .122.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radecznicy do prowadzenia postępowania i wydawania
decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radecznica.
6) Nr XIX.123.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania sołtysa sołectwa
Podlesie Duże
7) Nr XIX.124.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
8) Nr XIX.125.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii p.w. św. Jana
Chrzciciela w Trzęsinach.
9) Nr XIX.126.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii p.w. Znalezienia
Krzyża Św. w Mokremlipiu.
9. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Radecznica.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Pani Łucji Bednarz – Kierownikowi GOPS
w Radecznicy.
Pani Kierownik w związku z projektem uchwały dotyczącej przekazania zadań związanych
z przyznawaniem stypendiów dla uczniów przedstawiła aktualną sytuację kadrową w GOPS
i zwróciła się do Radnych z prośbą o wstrzymanie się z podjęciem tej uchwały do przyszłego
roku, kiedy sytuacja kadrowa się unormuje.

Ad. punktu 3 - ego.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nie zgłoszono uwag
do protokołu obrad z poprzedniej sesji.
Ad. punktu 4-ego.
Informacja o działaniach w okresie między sesjami.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że:
- w dniu 13 marca odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy,
- w dniu 28 maja odbyły się posiedzenia: Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa,
Planowania i Budżetu oraz Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania.
Przewodniczący przedstawił programy posiedzeń poszczególnych Komisji.

Ad. punktu 5-ego.
W punkcie: Interpelacje i zapytania:
Radna – Pani Anna Buszowska zgłosiła zniszczenie drogi w Latyczynie. Droga na odcinku
ok. 30 metrów ma naoraną ziemię, obecnie jest tam błoto, co stwarza niebezpieczeństwo
dla jej użytkowników. Prosi o zainteresowanie się sprawą.
Radny – Pan Jan Sitarz zapytał na jakim etapie jest sprawa gazyfikacji gminy,
czy prowadzone są jakieś działania w tym zakresie.

Radny – Pan Jarosław Olech zapytał jak wygląda realizacja budowy dróg finansowanych
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, czy są zagrożone terminy realizacji,
czy wykonawcy robót zrealizują je w umówionych terminach.
Radny – Pan Ryszard Kawka zapytał, jak zakończyła się propozycja wójta dotycząca
zamontowania licznika poboru wody z wodociągu przez odbiorców z gminy Turobin
i drugie pytanie co z dokumentacją na drogę Gaj Gruszczański – Sułowiec, która miała
być wykonana w bieżącym roku.
Radny – Pan Stanisław Kurek zapytał, czy będzie realizowana droga w Zaburzu od posesji
P…………….. i drugie pytanie: czy będzie coś w bieżącym roku robione przy szkole
w Zaburzu, czy są jakieś plany w tym zakresie.

Ad. punktu 6-ego.
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwały podjętej przez Radę
Gminy na ostatniej sesji oraz poinformował o działaniach prowadzonych w okresie między
sesjami, m.in.:
 zakończone zostały prace przy remoncie garażu OSP w Gorajcu – Stara Wieś,
 zakończona została przebudowa drogi w Gaju Gruszczańskim – współfinansowanej
ze środków FDS,
 zakończona została przebudowa drogi w Mokremlipiu również współfinansowanej
ze środków FDS,
 wykonany został parking za UG,
 zakończono kolejny etap remontu w budynku UG,
 złożony został wniosek o środki na budowę ujęcia wody w Gorajcu – Zagroble,
 złożony został wniosek o środki na doposażenie stołówek w szkołach na terenie
gminy,
 do MEN złożony został wniosek o środki na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół,
 w ramach programu „Zdalna szkoła” – wystąpiliśmy z wnioskiem do ministerstwa
cyfryzacji o środki na zakup komputerów do zdalnego nauczania,
 opracowana została dokumentacja na place zabaw przy szkołach podstawowych
 i złożono wniosek o środki na to zadanie,
 uzyskana została wycena wartości sieci wodociągowej ( Chłopków, Wólka
Czernięcińska),
 uzupełniony został wniosek o środki na budowę oświetlenia ulicznego w gminie
Radecznica,
 ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na promocję projektu ”Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w Gminie Radecznica”,
 ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją
w/w projektu,
 ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Zaburzu
oraz budynku ośrodka zdrowia w Radecznicy,
 rozstrzygnięte zostały postępowania przetargowe na modernizację remizy w Gorajcu
 – Stara Wieś i remont pomieszczeń po bibliotece, na modernizację drogi w Gruszce
Zaporskiej i Gorajcu – Stara Wieś (Tokarka) oraz na opracowanie dokumentacji
na dwie drogi w Zaburzu i drogę w Latyczynie,
 podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego
w Podborczu,

 zawarta umowa na zakup i dostawę kruszywa na naprawę dróg,
 trwa montaż instalacji fotowoltaicznych,
 zakupiono serwer do urzędu.

Ad. punktu 7-ego.
Przewodniczący Rady Gminy prosił o zgłaszanie kandydatów do pracy
w Komisji Uchwał i Wniosków.
Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszeni zostali:
 Alina Śledź – wyraziła zgodę
 Anna Biłant - wyraziła zgodę
 Garbarz Jan – wyraził zgodę
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem składu osobowego.
W głosowaniu jawnym: 13 głosami * za * - 2 głosami * wstrzymujący* skład Komisji
Uchwał i Wniosków został przez Radę Gminy zatwierdzony.

Ad. punktu 8-ego.
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do podejmowania uchwał:
Pierwszą jest uchwała Nr XIX.118.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści
uchwały.
Treść uchwały została odczytana.
Radny – Pan Jarosław Olech zwrócił uwagę na to, że w uchwale nie ma wysokości stawek
za najem. Zapytał, czy radni nie powinni tych stawek poznać, czy to będą stawki z lat
poprzednich, czy liczone od metrażu. Prosi o wyjaśnienie.
Wójt wyjaśnił, że stawki nie będą niższe niż dotychczasowe. Stawka czynszu będzie
negocjowana z najemcą. Poinformował, że chciałby wynegocjować stawkę możliwie
najwyższą ale należy zadbać o to żeby obiekty te nie stały puste. Nie można więc jako strona
zaproponować najemcy stawki zaporowej, musi być w wysokości akceptowalnej przez
najemcę – po ustaleniu stawek Radni będą poinformowani o ich wysokości.
Radny – Pan Jan Sitarz zapytał, czy dzierżawcy wystąpili z wnioskami o przedłużenie umów
dzierżawy.
Wójt wyjaśnił, że umowy dzierżawy wygasają i dzierżawcy wnioskują o ich przedłużenie.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził przegłosowanie uchwały.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * - Uchwała Nr XIX.118.2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą - została uchwalona.
Kolejną z uchwał przedłożonych na dzisiejszą sesję jest uchwała Nr XIX.119.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści
uchwały.
Treść uchwały została odczytana.
Radny – Pan Ryszard Kawka zwrócił uwagę, że w uchwale jest zapis o zawarciu kolejnej
umowy z dotychczasowym najemcą, tymczasem Pan Wójt mówił o negocjacjach. Zapytał
czy ma rozumieć, że chodzi o negocjacje dotyczące stawek.
Wójt wyjaśnił, że wnioski o przedłużenie umów najmu złożyli dotychczasowi dzierżawcy.
Negocjacje dotyczą stawek za dzierżawę.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za *- uchwała Nr XIX.119.2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.– została przez Radę
Gminy uchwalona.

Przerwa 11.48 – 11.57
Następną z proponowanych jest uchwała Nr XIX.120.2020 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści
uchwały.
Treść uchwały została odczytana.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * – uchwała XIX.120.2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą. – została uchwalona.
Kolejna proponowana na dzisiejszą sesję to uchwała Nr XIX.121.2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zaburzu
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie treści uchwały . Treść uchwały została
odczytana. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy zarządził jej przegłosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * uchwała Nr XIX.121.2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zaburzu – została przez Radę Gminy uchwalona.
Następną z przewidzianych na dzisiejszą sesję jest uchwała Nr XIX.122.2020 w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy do
prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu
świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radecznica.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści
uchwały.
Treść uchwały została odczytana.

Radny – Pan Jan Sitarz zwrócił uwagę, że Pani Kierownik GOPS w swoim wystąpieniu
przedstawiła aktualną sytuację kadrową w GOPS i zaapelowała do Radnych o przesunięcie
terminu przekazania zadań. Stwierdził, że dotychczas stypendiami zajmowała się sekretarz
i nie stanowiło to żadnego problemu. Proponuje wyjść naprzeciw i wstrzymać się
z przekazaniem tego zadania do GOPS-u.
Wójt Gminy poinformował, że była rozmowa z Kierownik GOPS i wyraziła zgodę na
przejęcie tych zadań, Stwierdził, że jest zaskoczony dzisiejszą wypowiedzią P. Kierownik.
W urzędzie nie ma referatu oświaty, który mógłby to zadanie realizować.
Jest jedynie pracownik, który nalicza płace dla pracowników urzędu i wszystkich szkół.
Pani, która to zadanie realizowała aktualnie nie pracuje i w najbliższym czasie nie wróci
do pracy, natomiast Pani Sekretarz ma przypisanych wiele nowych obowiązków, których
poprzednia sekretarz nie miała. Wójt dodał, że większość informacji niezbędnych do wydania
decyzji jest pozyskiwana z GOPS. Wójt wyjaśnił, że w większości gmin zadanie to realizują
ośrodki pomocy społecznej. Nie ma przeszkód, aby P. Kierownik zatrudniła pracownika na
zastępstwo za nieobecnego pracownika – wniosek P. Kierownik uważa za bezzasadny.
Radny – P. Jan Sitarz uważa, że jest to zadanie z zakresu oświaty i może być przez urząd
realizowane jak dotychczas.
Pani Sekretarz poinformowała, że przyznawanie pomocy socjalnej dla uczniów nie jest
zadaniem z zakresu oświaty. GOPS określa sytuację materialną świadczeniobiorcy, a dochody
członków rodziny ustalane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej. GOPS posiada
wszystkie dokumenty, które urząd przy przyznawaniu stypendium musi dublować. Ponadto
pomoc socjalna przyznawana jest dwa razy w roku: we wrześniu i w czerwcu nie jest to praca
ciągła. Zaznaczyła, że Urząd także ma problemy kadrowe.
Radny – Pan Jan Sitarz zwrócił uwagę, że jeżeli przyznanie pomocy socjalnej nie jest bardzo
czasochłonne to dlaczego nie można tego zadania zrealizować w urzędzie tylko przenosi się
je do GOPS-u.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził przegłosowanie uchwały.
W głosowaniu jawnym: 6 głosami * za *, 6 głosami *przeciw* i 3 głosami *wstrzymujący*
- uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Radecznicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w
sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Radecznica – brak rozstrzygnięcia z uwagi nieuzyskanie
większości głosów.
W związku z brakiem rozstrzygnięcia Przewodniczący Rady Gminy zarządził dalszą dyskusję
Wójt Gminy stwierdził, że realizujemy zadania inwestycyjne, remontowe, prawo nakłada
coraz więcej obowiązków, a zatrudnienie w urzędzie nie uległo zwiększeniu. Można
oczywiście utworzyć referat oświaty, zatrudnić pracowników i realizować to zadanie, to
jednak wiąże się ze zmianą struktury urzędu.
Radny – Jan Sitarz zwrócił uwagę, że chodzi tylko o kilka miesięcy.
Przewodniczący RG zarządził powtórzenie głosowania:

W głosowaniu jawnym: 6 głosami * za *, 6 głosami *przeciw* i 3 głosami *wstrzymujący*
- uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radecznicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w
sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Radecznica – brak rozstrzygnięcia z uwagi nieuzyskanie
większości głosów *za* lub głosów * przeciw*.
(Salę obrad opuściła Radna – Pani Anna Biłant).
Kolejną z uchwał przedłożonych na dzisiejszą sesję jest uchwała w sprawie rozpatrzenia
skargi na działania sołtysa sołectwa Podlesie Duże.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści
uchwały.
Treść uchwały została odczytana.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że skarżący został
zaproszony na posiedzenie Komisji w celu przedstawienia swojego stanowiska. Jednakże
na posiedzenie nie przybył. Sołtys wsi Podlesie Duże, będący członkiem Komisji udzielił
wyjaśnień i odniósł się do zarzutów podnoszonych w skardze. Komisja uznała wyjaśnienia
sołtysa i uznała skargę za bezzasadną.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 13 głosami * za * przy 2 głosach *wstrzymujący* - uchwała
Nr XIX.122.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania sołtysa sołectwa Podlesie Duże
– została przez Radę Gminy uchwalona.
Następną z proponowanych jest uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści
uchwały.
Treść uchwały została odczytana.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 13 głosami * za * – uchwała XIX.123.2020 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2020 r.– została uchwalona.
Kolejną z uchwał przedłożonych na dzisiejszą sesję jest uchwała w sprawie udzielenia dotacji
celowej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzęsinach.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści
uchwały.
Treść uchwały została odczytana.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 13 głosami * za *- uchwała Nr XIX.124.2020 w sprawie udzielenia
dotacji celowej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzęsinach – została przez Radę Gminy
uchwalona.

Ostatnią z proponowanych jest uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii
p.w. Znalezienia Krzyża Św. w Mokremlipiu.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści
uchwały.
Treść uchwały została odczytana.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 13 głosami * za * – uchwała XIX.125.2020 w sprawie udzielenia
dotacji celowej Parafii p.w. Znalezienia Krzyża Św. w Mokremlipiu – została uchwalona.
Radny – Pan Jarosław Olech zapowiedział, że są to ostatnie dotacje przyznane parafiom
w tej kadencji Rady Gminy.

Ad. punktu 9-ego.
Kolejny punkt porządku obrad - Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej
za rok 2019 dla Gminy Radecznica.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych czy zapoznali się z przedłożoną oceną ,
które otrzymali w materiałach na sesję i czy mają pytania dotyczące przedmiotowego
dokumentu.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag - w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie nad przyjęciem oceny zasobów.
W głosowaniu jawnym: 14 głosami *za* /jednogłośnie/ Rada Gminy przyjęła Ocenę zasobów
pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Radecznica.

Ad. punktu 10-ego.
Przewodniczący RG poinformował, że wpłynęły następujące interpelacje:
1) wniosek Radnego – P. Ryszarda Kawki o zwołanie sesji nadzwyczajnej celem
uczczenia rocznicy powstania samorządu terytorialnego,
2) pismo P. Pilarskiego o uhonorowanie duchownych i żołnierzy II Inspektoratu
Zamojskiego AK.

Ad. punktu 11-ego.
Odpowiadając na zgłoszone w pkt 4 Wójt Gminy poinformował:

odnośnie zniszczonej drogi w Latyczynie – prosi o informację na piśmie,

sprawa gazyfikacji gminy – wszystkie zgody (deklaracje) mieszkańców i instytucji
działających na terenie gminy zostały przekazane do spółki gazowniczej w Lublinie oczekujemy na inforację.

jeżeli chodzi o drogi realizowane ze środków FDS – roboty realizowane są na bieżąco,
terminy zakończenia tych inwestycji nie są zagrożone.

sprawa wodociągów – jest szacunek ich wartości – przekazanie jest w trakcie
załatwiania.


droga Radecznica – Sułowiec – wykonawcę projektu przebudowy drogi wyłania
starostwo powiatowe w Zamościu.

droga w Zaburzu będzie realizowana. Firma gromadzi materiały na realizację zadania.

złożony został wniosek do ministerstwa sportu o środki na boiska szkolne
i infrastrukturę sportową dla wszystkich szkół w gminie.

przeniesiona została Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury Sportu
i Turystyki do nowej siedziby w budynku byłej szkoły podstawowej w Radecznicy.
Ponadto Wójt złożył podziękowania:

paniom, które szyły maseczki ochronne dla służby zdrowia i mieszkańców.

Pani Sekretarz za skrupulatne i rzetelne sporządzenie Raportu o stanie Gminy.

Ad. punktu 12-ego.
W punkcie wolne wnioski i zapytania poruszono między innymi następujące
sprawy:
Radny – Pan Jan Sitarz podziękował za udzielenie dotacji Parafii w Trzęsinach i zapytał
na co będzie przeznaczony zakupiony niesort.
(Salę obrad opuściła Radna – Pani Anna Buszowska).
Wójt odpowiedział, że zostanie wykorzystany na naprawę dróg na terenie gminy.
Radny – Pan Ryszard Kawka poparł wniosek P. Pilarskiego o uhonorowanie duchownych
i żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego AK.

Ad. punktu 13-ego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad - Przewodniczący Rady Gminy
zakończył sesję * zamykam obrady dziewiętnastej sesji Rady Gminy*, dziękując przybyłym
na sesję za udział w obradach.
protokółowała: A.Batorska
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