PROTOKÓŁ Nr II/2010
z obrad II sesji Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
6 grudnia 2010 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na II sesję Rady Gminy Krzywcza przybyło 13 radnych (lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Ponadto w obradach wzięły
udział zaproszone osoby spoza Rady (listy obecności stanowią załączniki nr 2
i nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 1.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Pękalski o godz. 1005 otworzył
sesję i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą
obecności aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec składu Rady
Gminy wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał.
Następnie Przewodniczący obradom przedstawił projekt porządku
obrad.
Radny Pan Wacław Sobol zaproponował, aby punkt 2 przyjęcie
protokołu z poprzedniej sesji, żeby przesunąć na koniec dlatego, żeby można
było wcześniej go poczytać, bo w takim tempie – jak powiedział Pan W. Sobol
- nie damy rady zapoznać się z jego treścią.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Pękalski poinformował, że
protokół będzie do wglądu radnych przez całe obrady sesji. Jeśli będą jakieś
uwagi lub zastrzeżenia będzie można je zgłaszać w punkcie 6 obrad sesji
Wolne wnioski i informacje. Jeśli ich nie będzie to na końcu obrad stwierdzę jak powiedział Pan Piotr Pękalski – że protokół został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został
13 głosami za i 1 przeciwnym.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3. Złożenie ślubowania przez Wójta – elekta.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
– powołania Komisji Rewizyjnej,
– powołania stałych komisji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych,
6. Wolne wnioski i informacje,
7. Zakończenie obrad.
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Ad 2.
Protokół Nr I/2010 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu wraz
z informacją, aby ewentualne wnioski i zastrzeżenia zgłaszać do końca sesji.
Jeśli takich nie będzie, zostanie to uznane jako przyjęcie protokołu.

Ad 3.
Przystępując do realizacji punktu 3 obrad Przewodniczący Rady Gminy
oddał głos Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy
Panu Mieczysławowi Klimko, który przedstawił protokół z wyborów na Wójta
(załącznik Nr 4)
Następnie Wójt Gminy Pan Witold Szpytman złożył uroczyste
ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując Urząd Wójta Gminy Krzywcza uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi
dopomóż Bóg.”

Ad 4.
Wójt Gminy zabierając głos przedstawił oświadczenie Radnego Pana
Stanisława Lewiarza nieobecnego ze względów zawodowych w dzisiejszych
obradach o wyrażeniu woli na kandydowanie w Komisjach Stałych Rady
Gminy Krzywcza tj. w Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego,
Przestrzennego Gospodarki Finansowej oraz w Komisji Gospodarki
Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz Prawa
i Porządku Publicznego.
Przewodniczący
obradom
oddał
głos
Sekretarzowi
Gminy
Panu Kazimierzowi Trojan, który w pierwszej kolejności przedstawił zadania,
zasady i tryb powołania Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji stałych
Rady Gminy.
Następnie przedstawił projekt Uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej.
Wójt Gminy w uzupełnieniu dodał, że zgodnie ze Statutem Gminy
Krzywcza nie można zmienić liczby składu Komisji Rewizyjnej. W skład tej
Komisji wchodzi przewodniczący, jego zastępca oraz 4 członków. Statut
rozstrzyga również jakie są Komisje. Stałych Komisji jest 4. Rada Gminy
zobligowana jest – jak powiedział Pan Wójt - do powołania składów tych
Komisji oraz dla pozostałych, oprócz Rewizyjnej, określić ewentualnie zakres
ich działania. Radny może być, zgodnie ze Statutem, członkiem najwyżej
dwóch Komisji Stałych. Pan Wójt nadmienił, że Przewodniczący Rady Gminy
nie może być członkiem żadnej Komisji Stałej, gdyż koordynuje on ich prace.
Następnie Przewodniczący obradom poprosił o zgłaszanie kandydatów
do składu Komisji Rewizyjnej.
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Zgłoszono kandydatów w następującej kolejności:
1) Radny Pan Wacław SOBOL;
2) Radny Pan Józef OPAŁKA;
3) Radny Pan Marek BOSAK;
4) Radny Pan Józef BAJDA;
5) Radny Pan Tadeusz KRÓL;
6) Radny Pan Adam CZARNIECKI;
7) Radna Pani Maria NAPORA.
Następnie ustalono jednogłośnie, że kandydaci podczas głosowania
nie mogą oddawać na siebie swój głos.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania.
Głosowanie przeprowadzono w następującej kolejności:
1) Radny Pan Marek BOSAK uzyskując 13 głosów „za”;
2) Radny Pan Józef OPAŁKA uzyskując 11 głosów „za”
i 2 głosy wstrzymujące się;
3) Radny Pan Józef BAJDA uzyskując 10 głosów „za”
i 3 głosy wstrzymujące się;
4) Radny Pan Tadeusz KRÓL uzyskując 12 głosów „za”
i 1 głos wstrzymujący się;
5) Radny Pan Wacław SOBOL uzyskując 4 głosy „za”
i 9 głosów wstrzymujących się;
6) Radny Pan Adam CZARNIECKI uzyskując 11 głosów „za”
i 2 głosy wstrzymujące się;
7) Radna Pani Maria NAPORA uzyskując 12 głosów „za”
i 1 głos wstrzymujący się.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania.
Poinformował on również, że w wyniku przeprowadzonego głosowania do
składu Komisji Rewizyjnej weszli następujący Radni:
1) Radny Pan Marek BOSAK;
2) Radny Pan Józef OPAŁKA;
3) Radny Pan Tadeusz KRÓL;
4) Radny Pan Józef BAJDA;
5) Radna Pani Maria NAPORA.
6) Radny Pan Adam CZARNIECKI;
Radny Pan Wacław Sobol poprosił Przewodniczącego Rady
o odczytanie kandydatów w kolejności ich zgłaszania.
Na polecenie Przewodniczącego Rady Gminy Pan Mieczysław Klimko
odczytał nazwiska radnych w kolejności ich zgłoszenia.
Radny Pan Wacław Sobol pytał Przewodniczącego - dlaczego zmienił
kolejność kandydatów podczas głosowania?
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Przewodniczący zapytał Radnego z czego wynika, że kolejność ta nie
mogła być zmieniona? Posiadałem takie prawo, gdyż żadne przepisy nie
zabraniają tego.
Radny Pan Wojciech Sawicki, głosowanie powinno być przeprowadzone
w kolejności zgłoszonych kandydatów, albo w kolejności alfabetycznej.
Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Zgłoszono kandydaturę Radnego Pana Marka BOSAK, który wyraził
zgodę.
W głosowaniu Pan Marek BOSAK uzyskał 12 głosów „za” i 1 głos
wstrzymujący się.
Sekretarz Gminy przedstawił ponownie projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej uzupełniony o wybrany
w głosowaniu jej skład osobowy.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 14 głosami „za” (Uchwała Nr 3/II/2010).
Sekretarz Gminy przedstawił projekt kolejnej uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.
Wójt Gminy zabierając głos zaproponował, aby na wstępie ustalić, która
Komisja będzie liczyć 8 osób.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Bogusław Krzywiński
wnioskował, aby wzorem lat ubiegłych 8 osób liczyła Komisja Gospodarki
Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz Prawa
i Porządku Publicznego.
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty
jednogłośnie 14 głosami „za”.
Następnie Przewodniczący obradom poprosił o zgłaszanie kandydatów
do składu Komisji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Przestrzennego
i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Krzywcza.
Zgłoszono kandydatów w następującej kolejności:
1) Leszek MARTYN;
2) Bożena BANAŚ;
3) Agata WOLARZ.
4) Marek BOSAK;
5) Wacław SOBOL;
6) Stanisław LEWIARZ;
7) Wojciech SAWICKI;
Ze względu na to, że Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego,
Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Krzywcza powinna
liczyć nie więcej niż 7 członków nie przeprowadzono głosowania.
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie
kandydatów do składu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta Rady Gminy
Krzywcza.
Zgłoszono kandydatów w następującej kolejności:
1) Zdzisław URBAN;
2) Leszek MARTYN;
3) Bożena BANAŚ;
4) Józef BAJDA;
5) Tadeusz KRÓL;
6) Bogusław KRZYWIŃSKI;
7) Wojciech SAWICKI;
Ze względu na to, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta Rady Gminy
Krzywcza powinna liczyć nie więcej niż 7 członków nie przeprowadzono
głosowania.
Z kolei Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów
do składu Komisji Gospodarki Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Kultury oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy
Krzywcza.
Zgłoszono kandydatów w następującej kolejności:
1) Wacław SOBOL;
2) Józef OPAŁKA;
3) Zdzisław URBAN;
4) Agata WOLARZ.
5) Maria NAPORA;
6) Bogusław KRZYWIŃSKI;
7) Adam CZARNIECKI;
8) Stanisław LEWIARZ;
Ze względu na to, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Oświaty,
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady
Gminy Krzywcza powinna liczyć nie więcej niż 8 członków
nie przeprowadzono głosowania.
Sekretarz Gminy przedstawił ponownie projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy uzupełniony o ich
skład osobowy.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 14 głosami „za” (Uchwała Nr 4/II/2010).
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O godz. 1054 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach,
która trwała do godz. 1109.

Ad 5.
W trakcie przerwy Radny Pan Józef Bajda opuścił z przyczyn osobistych
salę obrad usprawiedliwiony przez Przewodniczącego Rady Gminy. Od tego
momentu stan radnych wynosił 13 osób.
Wiceprzewodniczący Rady wnioskował o dokonanie rozeznania, aby na
przyszłej sesji Rady Gminy można było zastanowić się w sprawie ustalenia
diet ryczałtowych dla radnych za udział w sesjach.
Pan Wójt jest to wygodniejsze rozwiązanie, gdyż można zaplanować
wydatki na cały rok.
Radny Pan Leszek Martyn zaproponował Wójtowi przygotować analizę,
którą przedstawić radnym a następnie poddać ją pod dyskusję.
Sekretarz Gminy uzupełniając poinformował radnych, że można uchwałą
Rady Gminy ustalić ryczałty w formie miesięcznej wypłaty diety i zwrotu
kosztów podróży, ale pod warunkiem określenia w tej uchwale wysokości
potrąceń za nieobecności na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji.
Radna Pani Maria Napora pytała – Na jakim etapie są prace budowy
oświetlenia drogowego na Średniej?
Pan Wójt powiedział – Wydłużyła się procedura przygotowania
dokumentacji z przyczyn nie do końca od Urzędu Gminy zależne.
W najbliższym czasie zaproponowane zostanie radnym rozwiązanie, aby
planowane w bieżącym roku wydatki na wykonanie tego oświetlenia nie
wygasły i zabezpieczone zostały na realizację tego zadania w Budżecie Gminy
na 2011 rok.
Radny Pan Adam Czarniecki pytał - Czy będą rozbierane przystanki
autobusowe w Reczpolu i czy można będzie wykorzystać szyby z tych
przystanków do zamontowania ich na przystankach w Babicach?
Pan Wójt powiedział, że będą rozbierane przystanki w Reczpolu na
Łazach i Kijowie oraz w Krzywczy od strony apteki. Rozbiórka tych
przystanków zaplanowana jest na rok przyszły. W późniejszym terminie
będziemy zastanawiać się nad odbudowaniem lub zmianą konstrukcji tych
przystanków. Na razie – jak powiedział Pan Wójt - szyb tych nie ma.
Radny Pan Wacław Sobol prosił Wójta o więcej informacji na temat
demontowanych przystanków. Czy były rozmowy? Czy w projekcie budowy
drogi jest ujęty powrót do poprzedniego stanu tych przystanków? Czy
wykonawca będzie je budować?
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Pan Wójt powiedział – Przystanki te znajdują się w pasie drogowym.
Gmina nie posiada żadnych dokumentów, w myśl których Zarząd Dróg
Wojewódzkich zezwalał na postawienie tych przystanków. Przystanki nie
posiadają żadnych pozwoleń na ich budowę. Wykonawca chce wykonać
zatokę i w związku z tym przystanki te trzeba będzie usunąć.

Ad 6.
Sołtys wsi Krzywcza Pani Janina Wolańska pytała – Czy będzie
dokończona droga ponad San w Krzywczy.
Pan Wójt powiedział – będziemy pracować nad projektem Budżetu
Gminy na 2011 rok. To co się wykonuje zależne jest od zarezerwowanych na
ten cel środków finansowych. Poprosił on radnych, aby wzorem lat ubiegłych
na połączonych komisjach nad Budżetem Gminy pracowali wszyscy radni.
W związku z tym poprosił o ustalenie terminu posiedzenia wspólnego komisji
stałych Rady Gminy.
Radny Pan Wacław Sobol pytał Członka Zarządu Powiatu
Przemyskiego Pana Wacława Pawłowskiego – Jak jest w Powiecie? Jakie są
nasze realne szanse? Jaki jest Zarząd? Jaki jest podział sił? Jak wyglądało to
w ubiegłym roku a jak jest teraz?
Pan W. Pawłowski powiedział, że niewiele się zmieniło. Starostą jest
Pan Pączek a Wicestarostą Pan Kudła. Przewodniczącym Rady Powiatu
został wybrany Pan Adamski. Komisje są jeszcze nie wybrane. Sytuacja
w Powiecie będzie taka jak była, korzystna dla naszej Gminy. Podkreślił duże
znaczenie współpracy Gminy z Powiatem.
Radny Pan Józef Opałka pytał – Czy w okresie świątecznym będzie
wydłużony czas włączonego oświetlenia drogowego. Czy trzeba tą sprawę
szybciej zgłaszać?
Pan Wójt powiedział – Jeśli będzie wola radnych o wydłużenie czasu
włączonego oświetlenia drogowego to się przedłuży. Trzeba brać pod uwagę,
że wydłużanie i skracanie czasu włączania oświetlenia pociąga za sobą duże
koszty.
Wiceprzewodniczący Rady pytał – Za czyją zgodą przy wymianie opraw
lamp ulicznych od Pana Z. Korytki do Pana R. Pawłowskiego świecą się pod
rząd 5 lamp. Zgodnie z ustaleniami miała się świecić co druga lampa.
Pan Wójt powiedział – sprawdzimy czy tak faktycznie jest i czy zostało
tam zmienione kryterium. Faktem jest, że wymieniane są sukcesywnie oprawy.
Radny Pan Wacław Sobol wnioskował do Przewodniczącego, aby
przestrzegać prawo odnośnie miejsc palenia papierosów.
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Przewodniczący Rady pytał – Czy można wpłynąć na wykonawcę, aby
jak najszybciej wykonał rozpoczęte prace przy chodniku przy drodze
wojewódzkiej w Babicach. Chodnik ten został częściowo zdjęty, ziemia
rozkopana a wykonawca dalej tych prac nie kontynuuje. Stwarza to
mieszkańcom duże utrudnienie. Prosił o szybkie rozwiązanie tego problemu.
Pan Wójt poinformował – że kwestia ta była poruszana. Gmina wskazała
nieprawidłowości i uwagi Wykonawcy w tym zakresie, lecz są utrudnienia na
etapie negocjacji, ze względu na ustalone plany robót.
Następnie Sekretarz Gminy w związku ze zbliżającymi się wyborami
Sołtysa i Rad Sołeckich poinformował jak dotychczas przebiegały te wybory.
Pytał on czy połączyć w jednym dniu wybory Sołtysa z wyborami Rad
Sołeckich?
Zdaniem Sołtys wsi Krzywcza Pani Janiny Wolańskiej wybory Sołtysa
i Rady Sołeckiej najlepiej będzie przeprowadzić na zasadach dotychczas
obowiązujących.
Przewodniczący zamknął obrady a następnie na wniosek Radnego
Pana Wacława Sobola wznowił je, ze względu na pominięcie kwestii związanej
z przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Radny Pan Wacław Sobol wniósł poprawkę do protokołu z poprzedniej
sesji dotyczącą zapisu jego zgłoszonego wniosku.
Było wpisane:
Radny Pan Wacław Sobol wnioskował do Przewodniczącego Rady
Gminy, aby sesje Rady Gminy Krzywcza zwoływał na godz. 1000.
A powinno być:
Radny Pan Wacław Sobol wnioskował do Przewodniczącego Rady
Gminy, aby sesje Rady Gminy Krzywcza zwoływał nie wcześniej niż na godz.
1000.
Protokół Nr I/2010 z poprzedniej sesji z uwzględnionymi poprawkami
przyjęty został jednogłośnie 14 głosami „za”.

Ad 7.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1146
I zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VI kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) dr Piotr Pękalski
Krzywcza, 13 grudnia 2010 r.
Protokołował
Mieczysław Klimko

