Protokół Nr XVI/11
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 26 października 2011 roku

Otwarcie obrad – godz. 845
Zamknięcie obrad – godz. 915
Ad. 1
Obrady XVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej
Przewodniczący RM witając radnych i przybyłych gości.

w

Radkowie

otworzył

Ad. 2
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że obrady są prawomocne
– w sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik do
protokołu).
Ad. 3
Na sekretarza obrad Przewodniczący RM powołał radnego Franciszka Majdaka.
Ad. 4
Nie wniesiono uwag do proponowanego porządku obrad i przystąpiono do
głosowania nad jego przyjęciem (proponowany porządek obrad stanowi załącznik do
protokołu):
Głosowało 15 radnych: za – 15 przeciw – 0 wstrzymało się – 0.
Ad. 5
DRUK NR 1 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Radków na lata 2011 -2021
Przewodniczący RM – poprosił o uzasadnienie przedmiotowego projektu uchwały.
Burmistrz – wyjaśnił, że sesja została zwołana z uwagi na ogromne tempo na
końcówce realizacji zadań na ten rok, których jest w realizacji około 16 projektów
równolegle. Burmistrz poprosił o przyjęcie projektów uchwał zgodnie z porządkiem
obrad, co umożliwi planowanie i prognozowanie dalszego postępowania w zakresie
realizacji zadań finansowych. Po sesji pracownik księgowości musi dostarczyć
dokumenty do RIO, aby w terminie uzyskać stosowną opinię celem zagwarantowania
płynności i zapisów umowy w stosunku do wykonawców.
Skarbnik Gminy – omówiła Druk Nr 1 i Druk Nr 2, które dotyczą tego samego
zagadnienia – zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Skarbnik wyjaśniła, że w
ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej Gmina została przyznana pożyczka w kwocie 1.000.000 zł na

sfinansowanie budowy Gimnazjum w Ścinawce Średniej, warunkiem uzyskania
pożyczki jest złożenie do dnia 16 listopada wniosku wraz z wymaganymi
załącznikami. Zgodnie z wnioskiem i potrzebami pożyczka będzie finansowała
zadanie w okresach styczeń 2012 r. kwota 600.000,00 zł. i styczeń 2013 r. kwota
400.000,00 zł. Pożyczka została przyznana na preferencyjnych warunkach gdzie nie
ma ukrytych kosztów z pięcioletnim okresem kredytowania.
Burmistrz – pożyczki są bardzo atrakcyjne i trudno dostępne, z uwagi na wybór
zadania, jakim jest budowa gimnazjum – programy kierowane na wieś w zakresie
rozwoju oświaty, kultury. Gmina została wybrana i otrzymała powiadomienie w formie
promocji.
S. Hajłasz – zapytał, jaki zakres robót jest przewidziany za 1.000.000,00 zł i jaki
będzie całkowity koszt ukończenia budowy gimnazjum.
Burmistrz – poinformował, że nakłady na budowę gimnazjum wyniosły 3.700.000,00
zł. a potrzeba jeszcze na drugi etap 3.100.000,00 zł. na całkowite zakończenie tego
obiektu. Gimnazjum zostanie doposażone na kwotę około 500.000,00 – 600.000,00
zł., całkowity koszt budowy obiektu po wyposażeniu wyniesie około 7.500.000,00 zł.
– 7.600.000,00 zł., kiedy zostanie przekazany do eksploatacji.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały:
Głosowało 15 radnych: za 15 przeciw – 0 wstrzymało się – 0.
DRUK NR 2 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały:
Głosowało 15 radnych: za – 15 przeciw – 0
wstrzymało się – 0.
DRUK NR 3 zmieniający uchwałę nr XXXIII/288/04 Rady Miejskiej w Radkowie z
dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Radków na lata 2005 – 2015
Burmistrz – wyjaśnił, że proponuje się zmiany w preliminarzu wydatków Miejsko –
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z uwagi
na bieżące potrzeby.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały:
Głosowało 15 radnych:
za – 15
przeciw – 0 wstrzymało się – 0.
Ad. 6

Omówienie spraw związanych z organizacją uroczystej sesji RM poświęconej obchodom XX –
lecia podpisania porozumienia o współpracy między gminami Radków i Anrőchte.

Burmistrz – zaproponował po wstępnie przeprowadzonych rozmowach z Prezesem
Stowarzyszenia Panem Koconiem, aby obchody XX – lecia odbyły się w formie
uroczystej sesji w dniu 29 listopada 2011r, na którą należy zaprosić
przedstawicieli z Anrőchte a w programie ująć rys historyczny poprzez pokazanie
dokonań obu stron w zakresie partnerstwa po 20 latach. Podpisać porozumienie
w formie aktu odnowienia i przyjąć założenia współpracy na przyszłość.
Ad. 7
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RM zamknął XVI sesję RM.

Protokołowała:
Lucyna Połowczuk

Przewodniczący RM
Bogumił Kuczyński

