Protokół Nr XX / 2020
Z sesji Rady Gminy Radecznica, która odbyła się w dniu 30 lipca 2020 w godzinach 10:10 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.
W obradach uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Biłant Anna
Buszowska Anna
Dubaj Sławomir
Garbarz Jan
Gumieniak Jerzy
Kawka Ryszard
Kurek Stanisław
Małysz Joanna

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

W obradach uczestniczyli:
1.
2.

Marian Szuper – Wójt Gminy
Edyta Dubiel – Sekretarz Gminy

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania Radnych
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między
sesjami.
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8 Podjęcie uchwał:
- Nr XX.126.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
- Nr XX.127.2020 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Radecznica,
- Nr XX.128.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego,
- Nr XX.129.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położnej
w Gorajcu – Stara Wieś
- Nr XX.130.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców
przed elektroskażeniem.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Radecznicy
za 2019 rok oraz informacji o występujących potrzebach w zakresie pomocy społecznej.
10. Przyjęcie Raportu o Stanie Gminy Radecznica za 2019 rok.
1). Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy,
2). Debata nad Raportem o Stanie Gminy,

-wnioski radnych,
-wnioski mieszkańców, którzy zgłosili udział w debacie nad raportem,
3). Podjęcie uchwały Nr XX.131.2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
za 2019 rok.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy Radecznica z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z
jednostkami budżetowymi oraz sprawozdanie finansowe.
1) opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za 2019 rok,
2) dyskusja,
3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu i wniosek
o udzielenie absolutorium,
4) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
5) podjęcie uchwały Nr XX.132.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Radecznica z wykonania
budżetu za 2019 rok.
6) podjęcie uchwały Nr XX.133.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
z tytułu budżetu za 2019 rok.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.
Ad. punktu 1 – ego
Obrady otworzył

Przewodniczący Rady Gminy - Pan Jarzy Gumieniak

*otwieram
XX sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji*, powitał obecnych na sesji panie i panów
radnych, panią sekretarz i wójta gminy.

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.
Porządek XX sesji Rady Gminy Radecznica przyjęty na sesji w dniu 30 lipca 2020 r.

1.
2.
3.
4.
5.

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.

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między
sesjami.
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Podjęcie uchwał:
- Nr XX.126.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
-Nr XX.127.2020 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Radecznica,
-Nr XX.128.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego,
-Nr XX.129.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położnej w
Gorajcu – Stara Wieś
-Nr XX.130.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia
mieszkańców przed elektroskażeniem.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Radecznicy za 2019 rok oraz informacji o występujących potrzebach w zakresie pomocy
społecznej.
10. Przyjęcie Raportu o Stanie Gminy Radecznica za 2019 rok.
1). Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy,
2). Debata nad Raportem o Stanie Gminy,
-wnioski radnych,
-wnioski mieszkańców, którzy zgłosili udział w debacie nad raportem,
3). Podjęcie uchwały Nr XX.131.2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi
Gminy za 2019 rok.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy Radecznica z wykonania budżetu za 2019 rok wraz
z jednostkami budżetowymi oraz sprawozdanie finansowe.
1) opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
2) dyskusja ,
3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu
i wniosek o udzielenie absolutorium,
4) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
5) podjęcie uchwały Nr XX.132.2020 w sprawie rozpatrzenia,
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy
Radecznica z wykonania budżetu za 2019 rok,
6) podjęcie uchwały Nr XX.133.2020 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy z tytułu budżetu za 2019 rok.
12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.
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 o działaniach prowadzonych w okresie
między sesjami: m.in. o posiedzeniach poszczególnych komisji stałych Rady Gminy:
• Komisja Rewizyjna w dniu 15.07.2020
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 15.07.2020
• Komisja Samorządowa i Socjalno - Społeczna w dniu 16.07.2020

Ad. punktu 5 – ego
Radny Sitarz zapytał się w sprawie rozliczenia środków pieniężnych za odcinek drogi Trzęsiny
- Czarnystok?
Radny Dubaj prosi o informacje w sprawie kary za wycinkę drzew w Mokrymlipiu?

Ad. punktu 6 – ego
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy
na ostatniej sesji Rady Gminy.

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:
• S. Dubaj – wyraził zgodę
• Anna Biłant – wyraziła zgodę
• Jan Garbarz - wyraził zgodę
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem składu osobowego
w głosowaniu jawnym przy obecności 15 Radnych: 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 z przewidzianych na dzisiejszą sesję jest uchwała Nr XX.126.2020 w sprawie
zmian
w budżecie gminy 2020 r. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję uchwał i
Wniosków
o odczytanie treść uchwały. Treść uchwały została odczytana.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przegłosowanie uchwały.W głosowaniu jawnym
przy obecności 15 Radnych: 14 głosami *za* - 1 głos *wstrzymujący* uchwała
Nr XX.126.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy 2020 r. – została uchwalona.
Drugą z uchwał przedłożonych na dzisiejszą sesję jest uchwała Nr XX.127.2020
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica. Przewodniczący
Rady
Gminy
zarządził
przegłosowanie
uchwały.
W
głosowaniu
jawnym
przy
obecności
15
Radnych:
15
głosami
*za* (jednogłośnie) - uchwała
Nr XX.127.2020 w sprawie
zmiany
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica – została uchwalona.
Następną z proponowanych jest uchwała Nr XX .128.2020 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Zamojskiemu. Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie
uchwały.
W
głosowaniu
jawnym
przy
obecności
15
Radnych:
12
głosami
*za*
2
głosy
*wstrzymujące
się*
1
*
nie głosował* - uchwała Nr XX .128.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Zamojskiego – została uchwalona.
Kolejną z Uchwał przedłożonych jest Uchwała Nr XX.129.2020 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości położonej w Gorajcu – Stara Wieś.
Radny J. Sitarz prosi o szczegółowe dane dotyczące działki.
Wójt Gminy wyjaśnia, iż jest to działka przy placu targowym za sklepem w Starej Wsi.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały. W głosowaniu jawnym
przy obecności 15 Radnych: 12 głosami *za* 2 głosy *wstrzymujące się* 1 głos *
wstrzymujący * - uchwała Nr XX.129.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości
położonej
w Gorajcu – Stara Wieś – została uchwalona.
Ostatnią z proponowanych na dzisiejszą sesje jest uchwała Nr XX.130.2020 w sprawie
rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
Radny S. Kurek prosi o szczegółowe informacje w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. Wójt Gminy Radecznica odnosząc
się do zapytania Radnego wyjaśnił sytuacje. Radny J. Sitarz stwierdził że za mało jest danych
na ten temat oraz to, że gmina nie będzie prowadzić badań w tym kierunku. Radni nie
wyrażają opinii i nie zajmują stanowiska.
Przewodniczący Gminy zarządza głosowanie nad uchwałą Nr XX.130.2020 w sprawie
rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
W głosowaniu jawnym przy obecności 15 Radnych: 11 głosami *za* 1 głos
*wstrzymujący się* 3 głosy * wstrzymujący* - została uchwalona.

Ad. punktu 9 – ego

Kolejnym punktem porządku obrad - Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy za 2020 rok oraz informacji o występujących
potrzebach
w zakresie pomocy społecznej. Z porządku obrad chwilowo wyszedł J. Sitarz – Radny.
Radna - Pani Anna Biłant stwierdziła, ze sprawozdanie jest szczegółowe i nie ma potrzeby
jego odczytania.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania. W
głosowaniu jawnym przy obecności 15 Radnych: 13 głosami *za * 2 głosy* wstrzymujące
się*- Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radecznicy za 2019 rok oraz informacji o występujących potrzebach w zakresie
pomocy społecznej.
Ad. punktu 10-ego.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przystępujemy do punktu 10 - przyjęcie
Raportu
o Stanie Gminy Radecznica za 2019 rok. Następnie poprosił Radnych o zabieranie głosu w
debacie nad Raportem.
Wójt Gminy w swoim wystąpieniu poinformował zebranych, że Raport o stanie Gminy za
2019 rok jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych – jest udostępniony na stronie
internetowej
i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt podziękował Pani Sekretarz za przygotowanie
Raportu, a pracownikom Urzędu za pracę przy realizacji zaplanowanych zadań. Szczególne
podziękowania
za owocną współpracę Wójt Gminy skierował do Radnych i Sołtysów Gminy.
Radni nie wyrazili chęci zabrania głosu w debacie nad Raportem, nie wpłynęły również
wnioski mieszkańców o zabranie głosu w debacie.
W związku z tym Przewodniczący RG poprosił o odczytanie treści uchwały w sprawie
udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok.
Treść uchwały została odczytana. Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził jej przegłosowanie.
W głosowaniu jawnym przy obecności 15 Radnych : 12 głosami *za*- 1 głosem *przeciw*
- 2 głosami *wstrzymujący* - Uchwała Nr XX.131.2020 w sprawie udzielenia wotum
zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok została przez Radę uchwalona.

Ad. punktu 11-ego
W związku zakończeniem czynności poprzedniego punktu porządku obrad
Przewodniczący RG poinformował, że przystępujemy do realizacji kolejnego punktu 11.
„Sprawozdanie Wójta Gminy Radecznicy z wykonania budżetu za rok 2019 rok wraz
z jednostkami budżetowymi oraz sprawozdanie finansowe”. Przewodniczący poinformował,

że wszyscy Radni otrzymali komplet materiałów tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2019 rok wraz z pozostałymi sprawozdaniami finansowymi.
Przewodniczący poprosił o odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej została odczytana. Przewodniczący zaprosił
Radnych do dyskusji. Nie zgłoszono pytań w ww. sprawie. Przewodniczący udzielił głosu
Radnemu P. Sławomirowi Dubajowi - Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała
realizację budżetu. Jednocześnie wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi oraz
informuję,
że uchwała została wysłana do RIO.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę RIO w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej została odczytana. Przewodniczący RG zaprosił
Radnych do dyskusji. Radni nie mieli pytań w ww. sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie
Uchwały
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
Wójta Gminy Radecznica z wykonaniem budżetu za 2019 rok.
Po odczytaniu Uchwały Radni Rady Gminy nie zgłosili pytań i Przewodniczący zarządził
głosowanie uchwały.
W głosowaniu jawnym przy obecności 15 Radnych: 12 głosami *za * - 1 głosem
*przeciw*- 2 głosami *wstrzymujący* - Uchwała Nr XX.132.2020 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy
Radecznica
z wykonania budżetu za 2019 rok – została przyjęta.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy została odczytana Uchwała w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym przy obecności 15 Radnych: 12 głosami *za*- 1 głosem *przeciw*
- 2 głosami *wstrzymujący* Uchwała Nr.133.2020 rok w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok została podjęta.
Ad. punktu 12 – ego.
Na sesji były odpowiedzi na zgłoszone interpelacje

Ad. punktu 13 – ego.
Informacje Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
Rada Sołecka wsi Zaburze złożyła wniosek o przeznaczenie drewna z gatunku modrzewie

jako materiał konstrukcyjny na scenę i ławy w miejscowości Zaburze.
Wniosek o zmianę statusu drogi w Zaburzu na drogę gminną oraz dokonanie utwardzenia
i stabilizacji ww. drogi - droga na dzielce nr 600 (Pomorze)
Prośba mieszkanek wsi Zaburze w sprawie zmiany statusu drogi na drogę gminną oraz
dokonanie utwardzenia i stabilizacji drogi.
Zawiadomienie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku o wypożyczeniu budynku
na siłownie dla Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku.
Ad. punktu 14 – ego
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi, który złożył podziękowania
za udzielnie absolutorium i wotum zaufania.
Nastepnie poinformował o działaniach prowadzonych w okresie między sesjami tj:
Zakończenie modernizacji dróg Gruszka Zaporska, Gorajec - Zagroble, Latyczyn, Zaburze
oraz odcinek drogi Mokrelipie - Zaburze.
Uzyskanie dofinansowania z dotacji Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3 mln
złotych, gdzie gmina dofinansowała zadania w kwocie 1 mln 300 tys.
Zakończenie postępowania przetargowego modernizacji drogi dojazdowej Gorajec Stara Wieś
z funduszy ochrony gruntów rolnych ze środków zewnętrznych na drogę Gorajec – Stara
Wieś.
Uzyskanie funduszy na zakończenie modernizacji dróg ( położenie płyt) Gorajec Zagroble,
Gorajec Zastawie, Wólka Czarnystocka, Zaporze, Gruszka Zaporska, Gorajec - Zagroble Kolonia.
Zakończenie projektu montażu wężownic realizowanych w ramach instalacji kolektorów
słonecznych
w
gminie
Radecznica,
będzie
złożony
kolejny
wniosek
o płatność.
Będzie złożony wniosek o płatność w ramach inwestycji zagospodarowania terenu
za Urzędem Gminy.
Opublikowano zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej
inwestycji
rozbudowy
i
przebudowy
budynku
szkoły
podstawowej
w miejscowości Latyczyn.
Zawarto umowę w sprawie projektu Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
– Szkoła Podstawowa w Zaburzu.

W sprawie rozliczenia środków pieniężnych na roboty na drodze Trzęsiny - Czarnystok
poinformował, że kwota przeznaczona na modernizację drogi została przekazana do
Starostwa Powiatowego do Zarządu Dróg Powiatowych, którego celem jest realizacja
inwestycji,
a rozliczenie jeszcze nie wpłynęło. Wykonawca zażądał mniejszej kwoty za pracę niż gmina
przekazała oraz, że 50 % z tych środków zostało przeznaczone na tę drogi a następnie

do krzyżówki pod kościół, jeżeli zostaną jakieś środki pieniężne to dane wpłyną pod koniec
roku.
Jeżeli chodzi o wycinkę drzew w Mokrymlipiu to kara została naliczona ale Wójt
nie jest zobowiązany aby informować o wszystkich swoich działaniach Radę Gminy
z uwagi na złożoność całej sytuacji. Poinformował, że działa na podstawie przepisów prawa.
Radny Sitarz
ażurowych.

nawiązując do sprawy

dróg

poinformował

o założeniu kratki i

płyt

Wójt wyjaśnił, że jest to droga kategorii powiatowej natomiast pod chodnikiem istniała rura
odprowadzająca nadmiar wody opadowej z tej strony jezdni do rowu melioracyjnego w
granicach pasa drogowego. Na chwilę obecną została zamontowana rura, która odprowadza
wody
i nie zachodzi potrzeba wykonania kratki ściekowej.
Radny Sitarz wypowiedział się na temat środków pieniężnych przeznaczonych
na drogi, że jeżeli pieniądze są przekazywane, to ta droga powinna być remontowana
zwłaszcza,
że jest zgoda mieszkańców na założenie kratki ściekowej.
Wójt odpowiada, że to zadanie realizuję Zarząd Dróg Powiatowych, a Gmina zrealizowała
zadania w kwestii budowy dywanika asfaltowego, a jeżeli chodzi o płyty asfaltowe, jest to
zadanie, należące do Zarządu Dróg Powiatowych.
Sitarz zwraca uwagę, że środki pieniężne powinny byc przekazane tam gdzie jest to
najbardziej wymagane zwłaszcza że jest na to zgoda mieszkańców. Wójt odnosząc się do
wypowiedzi, stwierdził, że ta realizacja należy do Zarządu Dróg Powiatowych.
Pan Kawka - Radny Gaj – Zakłodzie informuje, że nie ma prac nad modernizacją dróg
w miejscowości Zakłodzie Góra.
S.Dubaj - stwierdził, że Radni zostali wybrani przez mieszkańców gminy Radecznica
i ich reprezentują i mają prawo się zapytać w sprawie nałożenia kary za wycinkę drzew
w Mokrymlipiu, a jeżeli to tajemnica to trudno.
Radny Jarosław Olech - podziękowania za uzyskanie dofinansowania drogi Gorajec Zagroble
i zwraca się do Radnego Dubaja, że nie zauważają zmian jakie zostały dokonane, odcinek
drogi został zakończony do samego kościoła w Trzęsinach.
Radny S. Dubaj podziękował za pracę i i poinformował, że w jego miejscowości jest wiele
dróg, które wymagają modernizacji, zwrócił uwagę, że w budżecie nie ma pieniędzy na
wykonanie tych zadań.

Radny Olech informuję, że pieniądze są w budżecie i powinno się zwiększać zakres
inwestycji, wyznaczać cele na jakie będą przekazywane środki pieniężne, bo nie można
czekać na zmiany.
Radna Buszowska – podziękowała za remont drogi w Latyczynie
Radny J.Garbarz podziękowanie
drogi w Podlesiu Dużym.

za

rozstrzygnięcie

przetargu

na

wykonanie

Gumieniak - podziękował za działania w 2019 i I półroczu 2020 roku oraz docenił wkład
pracy
w gminie Radecznica.
Osman - Dziękuję za remize za garaż za samochód w Gorajcu Stara – Wieś.
Pani Radna Winiarczyk - podziękowanie za modernizację wszystkich dróg w Gminie
Radecznica.
Wójta dziękuję za zrozumienie i za współpracę, stwierdział, że oczekiwania są ogromne
oraz wpomina także miejscowości, gdzie wpłynęły ogromne środki pieniężne na realizację
poszczególnych zadań. Informuję także o problemach i realizacjach na remonty dróg.
Dziękuję także pani Sekretarz za przygotowanie Raportu o Stanie Gminy.
Radna Pani Biłant dziękuję za zrealizowanie większości dróg, za ciężką pracę i środki
zewnętrzne oraz pani sekretarz za zaangażowanie i wsparcie wójta.
Radny Dubaj stwierdził, że temat dróg, należy do kompetencji Wójta.
Kawka dziękuję za realizacje dróg w Zakłodzie.

Ad. punktu 15 - ego.
W związku zwyczerpaniem porządku obrad - Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję*
zamykam obrady dwudziestej sesji Rady Gminy*, dziękując przybyłym na sesję za udział
w obradach.

protokołowała: A Łapa

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gumieniak

