P R O T O K Ó Ł NR V.2019
z Sesji Rady Gminy w Błędowie
odbytej w dniu 18 stycznia 2019 roku
Posiedzenie Rady Gminy w Błędowie odbyło się w budynku Urzędu Gminy w
Błędowie i rozpoczęło się o godz. 1200.
Przewodniczył Piotr Jakubczyk – Przewodniczący Rady Gminy Błędów.
Przewodniczący Rady Gminy słowami: ”Otwieram Sesję Rady Gminy w
Błędowie” otworzył posiedzenie Rady Gminy.
Pkt 1. Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady Gminy Błędów Piotr Jakubczyk powitał Radnych, Wójta
oraz wszystkich przybyłych na posiedzenie Rady.
Sesja została zwołana na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Związku
Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Na podstawie listy obecności (obecnych 13 radnych, ustawowy skład Rady 15
radnych) stwierdził quorum zdolne do podejmowania uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski do porządku
obrad? Proponuje wprowadzić pkt 3 odwołanie Marka Mikołajewskiego z
pełnienia funkcji reprezentanta Rady Społecznej w Powiatowym Urzędzie
Pracy.
W wyniku jawnego głosowania zmianę w porządku obrad przyjęto głosami za –
13 radnych (jednogłośnie).
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Pkt 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty kredytu w rachunku
bieżącym Związkowi Międzygminnemu pod nazwą „Natura”.
Przybył Dariusz Rybak – obecnych 14 radnych

Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że Związek „Natura”
wystąpił z wnioskiem o podjęcie przez Rade Gminy Błędów uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym
Związkowi Międzygminnemu pod nazwą „Natura”. Jest to poręczenie kwoty
kredytu w wysokości 296 300 zł.
Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jak się zdecydujemy o odejściu z
natury to i tak przez cały rok ponosimy obciążenia. uchwałę o wystąpieniu ze
Związku musimy podjąć do końca czerwca.
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Sekretarz Gminy Jacek Adamski powiedział, że Rady Gmin Goszczyna i Belska
Dużego przełożyli obrady na wtorek, czekają do wtorku na decyzję z Grójca.
Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jak Natura ogłosi upadłość, to możemy
dogadać się z Firmą „Tonsmaierem” odbierającą odpady.
Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz powiedziała, że podjęcie takiej uchwały
wiąże się z uchwałą budżetową i WPF. Te środki musimy zabezpieczyć w
budżecie. Zmniejszając rezerwę, to nie ma zachowanych wskaźników i RIO
nam uchwałę uchyli. Poprzedni rok jest jeszcze nie zamknięty. Będzie coś
wiadomo po 22 lutym.
Radny Dominik Górecki powiedział, że nie wiemy na co mają być
zabezpieczone środki, nie znamy sytuacji finansowej „Natury”.
Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz powiedziała, że jest to zabezpieczenie
środków bieżących, to znaczy na wszystko.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że spłaciliśmy ich
zobowiązania już w kwocie 82 tys. zł.
Radny Zbigniew Koziński powiedział, że nie jest w naszym interesie, aby
reanimować „Naturę”.
Radny Robert Borkowski zapytał się, co sądzi o tym p. Wójt?
Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że należy iść w kierunku wyjścia z
„Natury”, lepiej żeby upadła.
W wyniku imiennego głosowania w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
poręczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym Związkowi Międzygminnemu
pod nazwą „Natura” : za – 0 radnych, przeciw - 14 radnych, wstrzymał się od
głosu – 0 radnych.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pkt 3. Odwołanie Marka Mikołajewskiego z pełnienia funkcji
reprezentanta Rady Społecznej w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że otrzymaliśmy pismo ze
Starostwa z informacją, że Marek Mikołajewski nie pełniąc funkcji Wójta nie
może być członkiem Rady Społecznej w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jest to wymóg formalny.
W wyniku jawnego głosowania za odwołaniem Marka Mikołajewskiego z
pełnienia funkcji reprezentanta Rady Społecznej w Powiatowym Urzędzie Pracy
głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Pkt 4. Sprawy różne.
Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że na najbliższa sesję należy przygotować
uchwałę o wyjściu ze Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura”.
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Pismo ze Starostwa w sprawie odwołanie Marka Mikołajewskiego z pełnienia
funkcji reprezentanta Rady Społecznej w Powiatowym Urzędzie Pracy wpłynęło
do Urzędu Gminy 12 grudnia 2018 r, dlaczego nie trafiło do Przewodniczącego
Rady.
Sekretarz Gminy Jacek Adamski powiedział, że pismo jest u niego.
Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że pisma trafiają na sekretariat a
następnie są akredytowane. Obieg dokumentów powinien być płynny.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że wpłynęły 2 pisma o środki
z budżetu.
Inspektor UG Hanna Jankowska powiedziała, że wnioski budżetowe powinny
wpływać do Skarbnika Gminy.
Sekretarz Gminy Jacek Adamski powiedział, że pisma sa dekretowane do p.
Skarbnik i Rady.
Radny Leszek Bobrowski powiedział, że samochód uderzył w znak drogowy na
drodze Wólka Kurdybanowska – Julianów.
Sekretarz Gminy Jacek Adamski powiedział, że wiemy jak wyglądają znaki
drogowe przy niektórych drogach powiatowych. Zwróciliśmy się do
Powiatowego Zarządu Dróg w ramach współpracy z propozycją naprawienia
tych znaków, ale otrzymaliśmy odpowiedź abyśmy się do tego nie dotykali.
Radny Krzysztof Kołacz powiedział, ze funkcjonuje w Gminie Błędów
KLASTER, gdzie prowadzimy gospodarstwa „O” pozostałości środków
chemicznych w owocach. Proponuje zorganizować szkolenie dla radnych i
sołtysów.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk
o godz. 1340 zamknął Sesję słowami: „ Zamykam Sesję Rady Gminy w
Błędowie”.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: mgr Hanna Jankowska

Przewodniczył:

Piotr Jakubczyk
Przewodniczący
Rady Gminy Błędów
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