PROTOKÓŁ Nr III/2010
z obrad III sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
28 grudnia 2010 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na III sesję Rady Gminy Krzywcza przybyło 15 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 11 radnych, co wobec składu Rady
Gminy wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał.
Następnie Przewodniczący obradom przedstawił projekt porządku
obrad.
W trakcie przedstawiania porządku obrad o godz. 1009 przybyła Radna
Pani Maria Napora.
Porządek obrad w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został
jednogłośnie (12 głosami za).
Porządek obrad:
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
- określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010,
- zmieniająca uchwałę własną Nr 384/LV/2010 w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2010 rok,
- zmieniająca uchwałę własną w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy
Krzywcza do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,
- delegowania przedstawicieli Gminy Krzywcza do Zgromadzenia Związku Gmin
Turystycznych Pogórza Dynowskiego,
- zmieniająca uchwałę własną w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia
„Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie”,
- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.
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Ad 2.
Protokół Nr II/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.
Skarbnik Gminy Pani Beata Wielgosz przedstawiła projekt uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2010 rok.
W trakcie przedstawiania tego projektu uchwały o godz. 1013 przybyli Radni
Pan Wojciech Sawicki i Pan Zdzisław Urban.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
13 głosami „za” i 1 wstrzymującym się (Uchwała Nr 5/III/2010).
Następnie Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt kolejnej uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie określenia wydatków budżetowych, których
niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.
W trakcie przedstawiania tego projektu uchwały o godz. 1024 przybył Radny
Pan Wacław Sobol.
Radny Pan Wojciech Sawicki pytał o informację na temat realizacji
zadań ujętych w proponowanej uchwale dotyczące w szczególności
przebudowy kładki przez rzekę San w Bachowie jak również przebudowy
i funkcjonowania Ośrodka Kolonijno-Wypoczynkowego w Babicach.
Pan Wójt odpowiadając na pytanie wyjaśnił, że w 2008 roku rozwiązano
umowę z Panem Marcem, który dzierżawił Ośrodek w Babicach. Od tego
czasu Ośrodek nie był wynajmowany, gdyż Gmina Krzywcza w 2006 roku
przystąpiła do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Ze względu na
to, że były do podziału środki finansowe Gmina zgłosiła dwa zadania
inwestycyjne do realizacji: remont Ośrodka Kolonijno-Wypoczynkowego
w Babicach i budowa stanicy wodnej na rzece San. Zgłoszenie tych zadań nie
było poparte – jak powiedział Pan Wójt – szacunkowymi kosztami.
Przewidywano, że koszt tych zadań wyniesie około 1 000 000 zł. Jak okazało
się później za tą kwotę nie można było wykonać tych dwóch zadań.
Ze względu na to zrezygnowałem na razie – jak powiedział Pan Wójt –
z realizacji budowy stanicy. Wszystkie środki finansowe zostały skierowane na
remont Ośrodka w Babicach, dlatego że jest bardzo w złym stanie
technicznym. Obecnie realizacja tego zadania jest na etapie kończenia
dokumentacji projektowej. Pozostaje jeszcze sprawa uzyskania decyzji
pozwolenia na budowę. Koszt tego przedsięwzięcia według kosztorysu
przedwykonawczego oszacowany został na ponad 2 000 000 zł. Środki, które
gmina aplikuje nie wystarczą, aby w całości podjąć się realizacji tego zadania,
dlatego zostanie on podzielony na kilka etapów.
Na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy Krzywcza sprawa decyzji odnośnie
realizacji tego zdania poddana będzie pod dyskusję.
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Przeanalizujemy z Panią Skarbnik – jak powiedział Pan Wójt – Budżet Gminy
na 2011 rok celem określenia skutków finansowych tego zadania na kolejne
lata.
Pan Wójt odniósł się również do sprawy remontu kładki w Bachowie.
Problemem jest stan techniczny lin. Ich wymiana traktowana będzie jako
remont kapitalny tej kładki. W związku z tym zlecono sporządzenie
dokumentacji projektowej, która w chwili obecnej jest na ukończeniu. Nie jest
to łatwa inwestycja – jak podkreślił Pan Wójt. Koszt tego przedsięwzięcia wraz
z poszerzeniem tej kładki oscyluje w granicach 3 000 000 zł. Gmina Krzywcza
nie jest w stanie w ramach własnych środków budżetowych podjąć się tego
zadania. Wykonanie dokumentacji projektowej było niezbędne ze względu na
zły stan techniczny tej kładki.
Odnosząc się do rozbudowy cmentarza w Krzywczy Pan Wójt powiedział, że
istnieje potrzeba przygotowania nowych kwater do pochówku. W ramach
realizacji tego zadania istnieje wymóg sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Urbanista, który przygotowywał
dokumentację w tym zakresie miał problemy z uzgodnieniami. Obecnie
dokumentacja ta jest już na ukończeniu. Rada Gminy w najbliższym czasie
zapozna się z tą dokumentacją.
Pan Wójt odniósł się również do sprawy budowy oświetlenia ulicznego
w Średniej. Poinformował, że na etapie przygotowania dokumentacji było dużo
problemów związanych z brakiem przeprowadzonych postępowań
spadkowych na gruntach przez które przebiegała inwestycja, jak również
z protestami mieszkańców. W chwili obecnej trwa uprawomocnianie się
decyzji pozwolenia na budowę.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 6/III/2010).
Kolejny projekt uchwały Rady Gminy Krzywcza zmieniającą Uchwałę
własną Nr 384/LV/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2010 rok przedstawiła Pani Beata Wielgosz.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 7/III/2010).
Pan Mieczysław Klimko, któremu Przewodniczący obradom oddał głos,
przedstawił projekt uchwały Rady Gminy Krzywcza zmieniającą uchwałę
własną w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Krzywcza do
Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Bogusław Krzywiński
zaproponował kandydaturę Pana Piotra Pękalskiego Przewodniczącego Rady
Gminy na jednego z przedstawicieli Gminy Krzywcza do Zgromadzenia
Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Pan Piotr Pękalski wyraził
zgodę.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały wraz
z wyznaczonym przedstawicielem przyjęty został 14 głosami „za” i 1 głosie
przeciwnym (Uchwała Nr 8/III/2010).
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Następnie Mieczysław Klimko przedstawił projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Krzywcza do
Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
Radny Pan Wojciech Sawicki zaproponował kandydaturę Radnej
Pani Bożeny Banaś na dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Pani Bożena Banaś
wyraziła zgodę.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały wraz
z wyznaczonym przedstawicielem przyjęty został 14 głosami „za” i 1 głosie
wstrzymującym się (Uchwała Nr 9/III/2010).
Mieczysław Klimko przedstawił również projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza zmieniającej uchwałę własną w sprawie przystąpienia do
stowarzyszenia
„Podkarpacka
Sieć
Szerokopasmowa
z
siedzibą
w Rzeszowie”.
Pan Wójt i Mieczysław Klimko wyjaśnili obecny stan realizacji inwestycji
związanej z projektem „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa”.
Zaproponowano kandydaturę Radnego Pana Stanisława Lewiarza na
przedstawiciela do stowarzyszenia „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa
z siedzibą w Rzeszowie”. Pan Stanisław Lewiarz wyraziła zgodę.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały wraz
z wyznaczonym przedstawicielem przyjęty został jednogłośnie 15 głosami „za”
(Uchwała Nr 10/III/2010).
Mieczysław Klimko przedstawił także projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
Radny Pan Wacław Sobol zgłosił wniosek o poprawienie zapisu
w Rozdziale II ust. 3 § lit. „c” załącznika nr 1 do niniejszego projektu uchwały Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
wpisane było „c) Posterunku Policji w Krzywczy” a powinno być wpisane
„c) Zespołu Dzielnicowych w Krzywczy Posterunku Policji w Dubiecku,”.
Wiceprzewodniczący Pan Bogusław Krzywiński zaproponował, aby
Przewodniczący Zespołu wybrany był na okres 4 lat.
W wyniku głosowania projekt Uchwały z naniesionymi poprawkami
przyjęty został jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 11/III/2010).
O godz. 1114 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach,
która trwała do godz. 1123.
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Ad. 4.
Po przerwie Wójt Gminy Krzywcza Pan Witold Szpytman przedstawił
sprawozdanie o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (Informacja stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Ponadto Pan Wójt poprosił radnych o wyrażenie opinii w sprawie
ewentualnego przygotowania na następną sesję Rady Gminy projektu uchwały
w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym, formy ich wypłaty oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych. Poinformował on, że Radni przed sesją
otrzymali w materiałach dla porównania analizę diet z poszczególnych Gmin
Powiatu Przemyskiego.
Pan Wójt pytał również Radnych – Czy przygotowywać projekty uchwał
zmieniających zasady wyborów sołtysów we wszystkich miejscowościach
Gminy? Jak powiedział Pan Wójt - w statutach poszczególnych sołectw istnieje
zapis, że zebranie dokonuje wyboru Rady Sołeckiej w drodze uchwały spośród
kandydatów zaproponowanych przez nowo wybranego sołtysa. W związku
z tym, że na poprzedniej sesji było kilka propozycji o zmianę tego zapisu, aby
mieszkańcy mieli również prawo zgłaszania kandydatów do Rady Sołeckiej
prosił radnych o ostateczną opinię w tej sprawie. Pan Wójt pytał również
radnych - Czy przygotować propozycje zmian zasad tych wyborów łącząc
wybory Sołtysa z wyborami Rady Sołeckiej?
Ponadto Pan Wójt prosił o ustalenie terminu kolejnego wspólnego
posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy w celu zaopiniowania projektu
Budżetu Gminy Krzywcza na 2011 rok.
W dyskusji nad przedstawioną informacją Radny Pan Wojciech Sawicki
odniósł się do sprawy zasad wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. W związku
z tym poprosił Sołtysów o wypowiedzi w tej kwestii.
Sołtys wsi Ruszelczyce Pan Wacław Pawłowski proponował nie
zmieniać zapisów w statutach sołectw. Jego zdaniem system obowiązujący do
tej pory sprawdził się. Sołtys zgłaszał kandydatów do Rady Sołeckiej dlatego,
że jest ona organem doradczym Sołtysa. Jego zdaniem Sołtys powinien
proponować do składu Rady Sołeckiej osoby z różnych części sołectwa, które
wyrażą zgodę na kandydowanie. Zdaniem Pana Wacława Pawłowskiego
zgłoszeń powinno być więcej niż mandatów. Ponadto wyraził on sprzeciw
w sprawie łączenia w jednym terminie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, gdyż
spowoduje to chaos.
Pan Wójt zaproponował, że zorganizuje spotkanie z Sołtysami celem
przeanalizowania statutów sołectw, a wypracowane propozycje zmian zostaną
przedstawione na kolejnej sesji Rady Gminy Krzywcza celem akceptacji.
Pan Przewodniczący Rady Gminy zaproponował dokonanie zmian
w Statutach Sołectw wprowadzając zapis w sprawie obligatoryjnego
zapraszania radnych poszczególnych miejscowości na posiedzenia Rad
Sołeckich.
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Pan Wiceprzewodniczący Rady zaproponował Wójtowi przygotowanie
na najbliższą sesję projektu Uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie
ustalenia wysokości diet przysługujących radnym wraz z ryczałtową formy ich
wypłaty. Zdaniem Pana Bogusława Krzywińskiego kwotę na diety będzie
łatwiej zabezpieczyć w Budżecie Gminy.
Ustalono termin zorganizowania posiedzenia wspólnego Komisji Stałych
Rady Gminy Krzywcza przypadający na dzień 7 stycznia 2011 r. tj. piątek
o godz. 1100 w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy.

Ad 5, 6.
Radny Pan Wacław Sobol pytał o wyjaśnienie terminu „uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie Gminy”. Co to jest „sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy”?
Nie rozumiem tego.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, że co do zasady termin ten generalnie
oznacza wywieszenie uchwał na tablicy ogłoszeń.
Radny Pan Wacław Sobol ponownie pytał - Jeżeli sesja Rady Gminy, to
zwołanie Komisji jest też w sposób zwyczajowo przyjęty? Tak jest napisane w
Ustawie, Statucie Gminy?
Pan Wójt wyjaśnił zgodnie ze Statutem Gminy, że: „1. Sesję
przygotowuje Przewodniczący. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: ustalenie
porządku, ustalenie czasu i miejsca obrad przy zapewnieniu dostarczenia
radnym materiałów w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych
punktów porządku obrad. 3. Sesję zwołuje Przewodniczący Rady Gminy, lub
Wiceprzewodniczący. 4. O terminie i miejscu, proponowanego porządku obrad
sesyjnych powiadamia się radnych najwyżej na 7 dni przed terminem obrad.
Za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób. 5. Powiadomienie
wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu
i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się na 14 dni. 6. W razie
niedotrzymania terminów o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć
uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek
o odroczenie może być zgłoszony przez Radnego tylko na początku obrad
przed ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad. 7 Zawiadomienie
o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady powinno być podane do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 8. Terminy o jakich
mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu
powiadomień nie obejmują dnia odbywania sesji.
Radny Pan Wacław Sobol zabierając ponownie głos pytał - Na której
tablicy ogłoszeń były wywieszone uchwały i ogłoszenia o terminie sesji?
Tablica nie w Urzędzie Gminy w zamkniętym, ale tablica ogłoszeń ogólnie
dostępna. Zaproponował zmienić ten zwyczaj, gdyż jest to wymóg ustawowy.
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Następnie Radny Pan Wacław Sobol pytał Pana Przewodniczącego
Rady Gminy – Na komisjach wspólnych złożyłem do Pana wniosek
adresowany do Rady Gminy Krzywcza pod którym podpisało się prawie
50 osób. Pan nie robi nikomu przysługi, aby przedstawić ten wniosek i każdy
się mógł z nim zapoznać. Dlaczego Pan tego nie zrobił?
Przewodniczący Rady Pan Piotr Pękalski odnosząc się do pytania
przedmówcy powiedział – Pana wniosek dotyczy remontu nawierzchni drogi
na „Osiedlu” w Krzywczy. Ten wniosek złożyłem na ręce Pana Wójta.
W projekcie Budżetu Gminy nad którym pracujemy nie ma możliwości
przekazania środków finansowych na konkretne inwestycje drogowe i dlatego
Pan Wójt obiecał, że wniosek ten skierowany będzie do odpowiedniej komisji.
Będzie on jeszcze przedyskutowany i wówczas po tym na kolejnej sesji
będziemy się nim zajmować.
Na prośbę Radnego Pana Wacława Sobola i za zgodą
Przewodniczącego Rady – Inspektor Mieczysław Klimko odczytał Jego pismo
dotyczące jawności posiedzeń organów gminy i niezgodności zapisów
w Statucie Gminy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (jak
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).
Pan Wójt powiedział – Problem, co do publikacji spróbujemy rozwiązać
tak, żeby nie było wątpliwości o terminach i miejscu zbierania się organów
gminy. Zgodził się on z treścią pisma Radnego Wacława Sobola, ale może się
okazać, że nie jest to jedyny przypadek niezgodności przepisów Statutu
z przepisami prawa ogólnie obowiązującymi. Pan Wójt zaproponował powołać
komisję statutową, która przeanalizuje Statut Gminy. Ponadto wyjaśnił, że
w jego odczuciu nie ogranicza się dostępu do informacji publicznej. Jeśli
wymaga to dopracowania, gdyż jest inne odczucie radnych i społeczeństwa to
będzie to dopracowane.
Radny Pan Wojciech Sawicki stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 4
porządek obrad pierwszej bądź drugiej sesji Rady Gminy powinien obejmować
sprawozdanie Wójta z poprzedniej kadencji o stanie Gminy. Sprawozdanie to
powinno obejmować to co zostało zrobione, jakie są zamierzenia przede
wszystkim długoplanowe oraz zamierzenia które zostały rozpoczęte i będą
musiały być kontynuowane.
Pan Wójt zobowiązał się do przygotowania tego sprawozdania na
najbliższej sesji Rady Gminy Krzywcza.
Sołtys wsi Krzywcza Pani Janina Wolańska wnioskowała, aby Dzień
Seniora zorganizować w każdej miejscowości, gdzie są świetlice wiejskie
a nie jak w ubiegłym roku tylko w Gminnym Centrum Kultury w Babicach.
Sołtys wsi Wola Krzywiecka Pan Jan Wanat podziękował Panu Wójtowi
za duży wkład w załatwieniu oświetlenia.
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Radna Pani Bożena Banaś wnioskowała o remont figurki Świętego Jana
Nepomucena w Ruszelczycach.
Pan Wójt ustosunkowując się do tego wniosku stwierdził, że remont ten
będzie wymagał odpowiedniej aury i zaangażowania odpowiednich środków
finansowych w granicach 5 000 zł.
Radny Pan Adam Czarniecki prosił o informację na temat wydatków
poniesionych w bieżącym roku na utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów
i sprzętu będącego na stanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Krzywcza.
Pan Wójt powiedział, że informacja w tej sprawie zostanie przygotowana
w najbliższym czasie. Zużycie paliwa w samochodach i sprzęcie rozliczane
jest według określonych norm.
Radny Pan Wacław Sobol pytał – Kiedy będzie uruchomiona nowa
strona w Urzędzie Gminy Krzywcza, kiedy będą umieszczane Uchwały Rady
Gminy Krzywcza?
Pan Wójt powiedział, że uchwały umieszczane są w Biuletynie
Informacji Publicznej. Na razie nie ma z ostatniej sesji, ale z 2010 roku są tam
uchwały. Ponadto Pan Wójt powiedział, że nowa strona Urzędu Gminy
Krzywcza jest w trakcie opracowywania.
Mieczysław Klimko pytał – odnośnie sposobu publikacji uchwał Rady
Gminy. Jego zdaniem istnieją problemy publikacji uchwał o dużej liczbie stron
na tablicy przed Urzędem Gminy. Jego zdaniem uchwały zamieszczone na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy można swobodnie oglądać.
Radny Pan Wojciech Sawicki zaproponował, aby na tablicach ogłoszeń
w każdej miejscowości wywiesić informację na temat podjętych przez Radę
Gminy uchwał z ostatniej sesji i miejscu ich publikacji.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o zastanowienie do
następnej sesji w sprawie ustalenia najprostszego sposobu publikacji
informacji publicznych.
Pan Wójt powiedział – sposobów publikacji uchwał jest wiele. Trzeba
jednak je przemyśleć i wybrać najodpowiedniejsze. Z punktu widzenia
technicznego zawsze problemy się pojawiają. Podał on przykład Rady
Powiatu, która nie przekazuje w formie papierowej wszystkich swoich uchwał
do gmin, bo ze względów technicznych nie jest to możliwe. Można mieć różne
pomysły na ustalenie dodatkowych miejsc publikacji uchwał, ale żeby w tych
pomysłach nie utracić sensu powiadamiania mieszkańców Gminy. Wszystko
będzie wymagać rozwiązania problemów technicznych i kosztowych, ale
można to jeszcze dopracować realizując wymogi ustawowe.
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Odnosząc się do sprawy zapisów Statutu Gminy Krzywcza
niedostosowanych do obowiązujących przepisów prawa Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Pan Bogusław Krzywiński wnioskował o przygotowanie projektu
uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej, która zajmie się
opracowaniem stosownych zmian w tym Statucie.
Wniosek został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie 15 głosami za.
Radny Pan Adam Czarniecki wnioskował, aby postawić przewrócony
podczas budowy chodnika znak pionowy ograniczenia szybkości do 30 KM/H
przy drodze wojewódzkiej w Babicach.
Radny Pan Wojciech Sawicki poinformował, że ze względu na
przekazanie drogi Wykonawcy do remontu trzeba będzie czekać do jego
zakończenia, aby można było wnioskować o naprawę złego stanu
oznakowania tej drogi.
Radny Pan Wojciech Sawicki wnioskował o oznakowanie drogi gminnej
koło apteki w Krzywczy znakiem pionowym „ustąp pierwszeństwa przejazdu”
lub „znakiem STOP”.
Radny Pan Adam Czarniecki wnioskował o oznakowanie drogi gminnej
koło Ośrodka Kolonijno Wypoczynkowego w Babicach znakiem pionowym
„ustąp pierwszeństwa przejazdu” lub „znakiem STOP”.
Pan Wójt odpowiadając na te wnioski powiedział - Plany organizacji
ruchu muszą zostać ponownie uzgodnione ze Starostwem Powiatowym
w Przemyślu bo utraciły ważność. Trzeba również zaplanować środki
finansowe na zakup tych urządzeń.
Radny Pan Wacław Sobol wniósł zastrzeżenie, że nagrywanie na
dyktafon cyfrowy jest niezgodne z zapisami Statutu Gminy Krzywcza. Wniósł
również zarzężenia odnośnie braku zasad nagrywania i archiwizowana nagrań
z posiedzeń organów Gminy.
Protokół Nr II/2010 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza przyjęty
został jednogłośnie przez aklamację.
Ad 7.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1257
III zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VI kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) dr Piotr Pękalski
Krzywcza, 4 stycznia 2011 r.
Protokołował
Mieczysław Klimko

