PROTOKÓŁ Nr IV/2011
z obrad IV sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
27 stycznia 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na IV 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. 1006 otworzył
sesję i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą
obecności aktualnie w sesji uczestniczy 12 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. 1007 przybył Radny
Pan Tadeusz Król.
Wójt Gminy Pan Witold Szpytman wnioskował o zdjęcie w punkcie 3
porządku obrad projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego. W uzasadnieniu do tego wniosku powiedział, że
przygotowany przez Panią Skarbnik projekt uchwały – zgodnie z projektem
uchwały budżetowej – zakłada zaciągnięcie tego kredytu. Najwięcej rat
wynikających z zaciągniętych zobowiązań jest w pierwszych miesiącach roku.
W Budżecie Gminy nie ma na wówczas wystarczających dochodów, aby
można było sfinansować wszystkie te raty kredytów. Regionalna Izba
Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię w odniesieniu do ewentualnego
podjęcia tego projektu uchwały. Jednak po późniejszej konsultacji okazało się,
że podjęcie tej uchwały nie wywoła zamierzonego skutku, gdyż do
zaciągnięcia tego kredytu potrzebna będzie opinia RIO, a ona zostanie
sporządzona dopiero po zaopiniowaniu i uchwaleniu budżetu gminy
na 2011 rok. W związku z tym zaproponował, aby podjęcie tego projektu
uchwały nastąpiło po uchwaleniu budżetu gminy na 2011 rok.
Prosił on również o rozważenie kwestii rozpatrzenia projektów uchwał
w sprawie diet przysługujących radnym i przewodniczącym rad sołeckich oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych, w sprawie przyjęcia planów pracy Rady
Gminy i stałych komisji Rady w 2011 roku oraz powołania doraźnej Komisji
Statutowej Rady Gminy Krzywcza. Są to sprawy, jak powiedział Pan Wójt,
które wynikają z pracy i funkcjonowania Rady Gminy. Stosowne projekty
uchwał w tym zakresie przygotowane zostały na podstawie dotychczasowych
ustaleń.
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Zaproponowana poprawka do projektu porządku obrad w wyniku
przeprowadzonego głosowania przyjęta została jednogłośnie (13 głosami za).
Radny Pan Wojciech Sawicki nawiązując do zapytania złożonego na
poprzedniej sesji Rady Gminy do Pana Wójta odnośnie złożenia, zgodnie
z § 18 Statutu Gminy, sprawozdania z poprzedniej kadencji, wnioskował
o wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie złożenia tego
sprawozdania.
Wójt Gminy Pan Witold Szpytman powiedział, że materiały w tej sprawie
radnym zostały przekazane. W związku z tym, że jest to obszerny materiał
pytał ich – Czy wydłużyć czas na zapoznanie się z tym dokumentem do
następnej sesji Rady Gminy? Czy przedstawić go na tej sesji i na bieżąco go
przedyskutować?
Radny Pan Wacław Sobol stwierdził, że aby rozmowa była
merytoryczna to radni powinni zapoznać się z tym dokumentem.
Radny Pan Bogusław Krzywiński zaproponował obecnie oddanie głosu
Członkowi Podkarpackiej Izby Rolniczej Panu Edwardowi Wajdzie, a później
wrócić do kontynuowania przyjęcia porządku obrad.
Pan Edward Wajda poinformował, że do 28 lutego br. funkcjonuje
Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie. Na 3 kwietnia br.
wyznaczono datę przeprowadzenia wyborów do Izb Rolniczych. Zdaniem
Pana Edwarda Wajdy Izba Rolnicza nie posiada, żadnych kompetencji.
Zajmowała się ona szczególnie przekwalifikowaniami gruntów. Czynione były
starania, jak powiedział Pan Edward Wajda, aby szkody wyrządzone przez
zwierzynę leśną były wypłacane przez Skarb Państwa, ale te problemy nie
zostały rozwiązane.
Ponadto prosił interwencję do odpowiednich instytucji o regulację linii
brzegowej rzeki San, aby nurt rzeki nie zabierał przyległych gruntów rolnych.
W następnej kadencji Izby Rolnicze powinny jeszcze bardziej rozwijać
się w kierunku doradztwa rolniczego, aby wykorzystać jak najwięcej dotacji
z Unii Europejskiej na działalność rolniczą. Proponował utworzenie w Urzędzie
Gminy punktu pomocy rolnikom w pisaniu wniosków o dopłaty rolnicze.
Wracając do tematu przyjęcia „Porządku dziennego obrad”
Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o wykreślenie z punktu 3 porządku
obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady
Gminy i stałych komisji Rady w 2011 roku.
W uzasadnieniu do tego wniosku powiedział, że ze względu na brak na
dzisiejszej sesji dwóch Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy, którzy
byli zobowiązani do przygotowania tematyki posiedzeń podległych im Komisji
w 2011 roku, jak również brak tych danych uniemożliwia podjęcie tej uchwały.
Projekt tej uchwały wnioskuje się o rozpatrzenie na następnej sesji Rady
Gminy.
Zaproponowana poprawka do projektu porządku obrad w wyniku
przeprowadzonego głosowania przyjęta została jednogłośnie (13 głosami za).
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Porządek obrad w całości łącznie z wprowadzonymi zmianami w wyniku
przeprowadzonego głosowania przyjęty został jednogłośnie (13 głosami za).
Porządek po zmianach obejmuje:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
- zarządzenia wyborów sołtysów na terenie gminy Krzywcza,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2011 r.,
- określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę
Krzywcza,
- diet przysługujących radnym i przewodniczącym rad sołeckich oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych,
- powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Krzywcza,
- wystąpienia Gminy Krzywcza ze Związku Stowarzyszeń o nazwie
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna,
- wystąpienia Gminy Krzywcza z Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych,
- wystąpienia Gminy Krzywcza ze „Związku Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego”,
- przekazania do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 2552/1 o pow. 0,34 ha
położoną w Bachowie) stanowiącej własność Gminy Krzywcza,
- dzierżawy w trybie bez przetargowym nieruchomości rolnej (dz. nr 553
o pow. 6,74 ha) położonej w Krzywczy stanowiącej własność Gminy
Krzywcza.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,
5. Interpelacje i zapytania radnych,
6. Wolne wnioski i informacje,
7. Zakończenie obrad.

Ad 2.
Protokół Nr III/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.
Sekretarz Gminy Pan Kazimierz Trojan przedstawił projekt uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów na terenie
gminy Krzywcza wraz z Kalendarzem wyborczym.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 12/IV/2011).
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Następnie Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt kolejnej uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2011 r.
Przewodniczący obradom wnioskował, aby w Preliminarzu wydatków
związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Krzywcza na rok
2011 stanowiącym załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na
2011 rok zmniejszyć wydatki w kwocie 2 000 zł na „Realizację programów
edukacyjnych dotyczących narkomanii” a zwiększyć wydatki o tą kwotę na
„Dofinansowanie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób
starszych”.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały wraz
z naniesionymi poprawkami przyjęty został jednogłośnie 13 głosami „za”
(Uchwała Nr 13/IV/2011).
Kolejny projekt uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie określenia
warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Krzywcza
przedstawił Pan Kazimierz Trojan.
Pan Wójt udzielił szczegółowych wyjaśnień w odniesieniu do tego projektu
uchwały.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział – Podjęcie tej uchwały daje
Wójtowi możliwość arbitralnego decydowania. W związku z tym pytał - Czy
ustawa o sporcie tak przewiduje? Czy nie lepiej dla Pana Wójta, żeby
kolegialnie podejmować te decyzje?
Na uwagę Radnego Pana W. Sobola postanowiono, aby § 5 ust. 1
projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego
wspierania rozwoju sportu w Gminie Krzywcza otrzymał nowe brzmienie:
„§ 5. 1.Decyzję o udzieleniu wsparcia, w tym o kwocie dotacji podejmuje Wójt
Gminy Krzywcza po zasięgnięciu stosownej opinii Komisji Stałej Rady Gminy.”
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 14/IV/2011).
Następnie Pan Kazimierz Trojan przedstawił projekt uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie diet przysługującym radnym gminnym
i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Radny Pan Wacław Sobol wnioskował o przeprowadzenie głosowania
na temat - Czy Rada wyraża wolę przystąpienia do rozpatrywania
przygotowanego projektu uchwały Rady Gminy w sprawie ryczałtowego
ustalenia diet dla radnych i sołtysów, czy też pozostawienia tej sprawy na
zasadach dotychczas obowiązujących?
Za wyrażeniem woli rozpatrzenia przygotowanego projektu uchwały w
sprawie ryczałtowych diet głosowało 9 radnych, 2 było przeciwnych, i 2
wstrzymało się od głosu.
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Pan Wójt powiedział – W materiałach, które radni otrzymali wcześniej
znajduje się zestawienie ustalonych zasad i kwot wypłaty diet dla radnych
i sołtysów w Gminach z Powiatu przemyskiego. Część samorządów ma te
kwoty zryczałtowane, a część gmin diety te wypłaca za uczestnictwo
w sesjach Rady Gminy. Ustawa wskazuje, że trzeba różnicować w zależności
od pełnionej funkcji. W Gminie Krzywcza dla Przewodniczących komisji
stałych i Radnych Rady Gminy kwoty te nie były zróżnicowane. Pan Wójt
powiedział również, że jeżeli uchwały w sprawie diet nie zostałaby zmienione
to i tak na następnej sesji Radni powinni przynajmniej je zaktualizować, gdyż
operują one pojęciami, które obecnie nie funkcjonują.
W uchwałach dotychczas obowiązujących nie są uregulowane kwestie zwrotu
kosztów podróży dla Przewodniczącego Rady Gminy, jak również figuruje
pojęcie „najniższego wynagrodzenia”, które przepisami prawa zmieniono na
„minimalnego wynagrodzenia”. Uchwała ta musi porządkować kwestie
zarówno wypłaty diet jak i kwestie zwrotu podróży służbowych dla radnych.
Pan Wójt powiedział, że Sołtysi również nie mieli uregulowanych kwestii
wypłaty diet za udział w sesji Rady Gminy. Każda grupa miała oddzielną
uchwałę. Następnie przedstawił on stawki diet obecnie obowiązujące dla
radnych, przewodniczących komisji i sołtysów za udział w sesjach Rady
Gminy. Zdaniem Pana Wójta rozwiązanie ryczałtowe jest lepsze, ponieważ po
podjęciu tej uchwały można będzie powiedzieć ile trzeba zabezpieczyć
środków finansowych na sesje i komisje, ponieważ niezależnie od tego ile się
spotkań odbędzie to i tak wypłata będzie ryczałtowo wypłacona. Kwota ta
może się zmniejszyć za absencję na posiedzeniach.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie propozycji do tego
projektu uchwały.
Radny Pan Adam Czarniecki wnioskował o ustalenie zryczałtowanych
diet dla radnych w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.
Pan Wójt wyjaśnił, że stosując procentowe określenie wysokości diet to
przy obecnie obowiązujących stawkach minimalnego wynagrodzenia jest to
kwota 416 zł.
Radny Pan Wacław Sobol podważył argument, że w wyniku ustalenia
ryczałtowych diet łatwiej będzie zaplanować wydatki na ten cel w Budżecie
Gminy. Zdaniem Pana Wacława Sobola dotychczas była ustalona wysokość
diet za każdą sesję Rady Gminy i można łatwo ją zaplanować, gdyż
przyjmując średnio dwa spotkania w miesiącu przez 12 miesięcy po 130 zł
zakładając, że będzie obecnych 15 radnych daje kwotę jaka jest potrzebna. Po
podjęciu proponowanej uchwały trzeba będzie na bieżąco każdy miesiąc
obliczać, obniżać tą stawkę, która będzie potrącana za nieobecności i też ta
kwota będzie się zmieniała dlatego uważał on, że nie ma potrzeby zmieniać tej
uchwały.
Pan Wójt powiedział – Jeżeli środki w budżecie na diety są ograniczone
to trzeba przygotowywać spotkania wtedy, gdy naprawdę istnieje taka
potrzeba. Zryczałtowanie diet spowoduje zwiększenie swobody spotykania się
z radnymi częściej.
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Niezależnie czy spotkania radnych będą dwa, czy trzy razy w miesiącu kwota
będzie wynosiła 416 zł. Przy starym systemie dwa spotkania w miesiącu
wyrówna proponowaną kwotę ryczałtowej diety. Jeżeli istnieje potrzeba
spotykania się dwa razy w miesiącu i doliczając jedne posiedzenie komisji
stałej Rady Gminy to podwyżka ta jest uzasadniona.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział - istnieje jeszcze wydźwięk
społeczny. W tej chwili stan obecny nie budzi kontrowersji i nie bulwersuje.
Jeżeli będzie kwota 400 zł lub wyższa to będzie to bulwersujące.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Pękalski powiedział – Po raz
pierwszy zostałem wybrany na Radnego, dlatego nie wiem z jaką
częstotliwością Rada Gminy i Komisje obradowały. Zdaniem Pana Piotra
Pękalskiego dokonując obliczenia radny dotychczas dostawał większą dietę
niż 130 zł miesięcznie.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Krzywiński powiedział Zdarzało się, że pięć razy w miesiącu odbywały się spotkania.
Członek Zarządu Powiatu Przemyskiego Pan Wacław Pawłowski,
zabierając głos w dyskusji, zaprzeczył temu. Nigdy się nie zdarzyło, żeby było
12 sesji Rady Gminy w ciągu roku. Zdaniem Pana Pawłowskiego w ciągu roku
maksymalnie może być 6 posiedzeń Komisji Stałych, bo więcej nie będzie
potrzeby zwoływać. Trzeba również zwrócić uwagę na oddźwięk opinii
publicznej, który może być bardzo istotny.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan B. Krzywiński ponownie
zabierając głos w dyskusji podkreślił, że podjęcie tej uchwały jest
uzasadnione, gdyż w ciągu roku planuje się więcej spotkań z radnymi.
Zdaniem Pana B. Krzywińskiego nie podjęcie proponowanej uchwały
spowoduje, że koszty będą dużo większe.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział, że kwestią organizacji jest
ograniczenie liczby tych posiedzeń.
Następnie Pan Wójt przedstawił wysokość i zasady wypłaty diet za
udział w posiedzeniach Rady i Zarządu Powiatu Przemyskiego.
Radny Pan Wacław Sobol wnioskował o ustalenie zryczałtowanych diet
dla radnych w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia (277 zł).
Radna Pani Maria Napora wnioskowała o ustalenie zryczałtowanych diet
dla radnych w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia (485 zł).
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad
zgłoszonymi wnioskami. W pierwszej kolejności przegłosowano wniosek
Radnego Pana Adama Czarneckiego o ustalenie zryczałtowanej diety dla
radnych w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.
W wyniku głosowania wniosek ten przyjęty został 11 głosami „za”, przy
1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Z kolei przystąpiono do ustalenia zryczałtowanej diety dla
Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy.
Radny Pan Marek Bosak wnioskował o ustalenie zryczałtowanej diety
dla Przewodniczących Komisji w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia
(416 zł).
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Ze względu na brak innych propozycji Przewodniczący Rady Gminy
przeprowadził głosowanie, w wyniku którego wniosek ten przyjęty został
11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Następnie przystąpiono do ustalenia zryczałtowanej diety dla
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Radny Pan Józef Opałka wnioskował o ustalenie zryczałtowanej diety
dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 35% minimalnego
wynagrodzenia (485 zł).
Ze względu na brak innych propozycji Przewodniczący Rady Gminy
przeprowadził głosowanie, w wyniku którego wniosek ten przyjęty został
10 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Z kolei przystąpiono do ustalenia zryczałtowanej diety dla
Przewodniczącego Rady Gminy Krzywcza.
Radny Pan Józef Opałka wnioskował o ustalenie zryczałtowanej diety
dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 55% minimalnego
wynagrodzenia (762 zł).
Kolejny wniosek o ustalenie tej diety na poziomie 40% (554 zł) złożył
Radny Pan Wacław Sobol.
Radny Pan Adam Czarniecki wnioskował natomiast o ustalenie tej diety
na poziomie 60% (832 zł).
Ze względu na brak innych propozycji Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Pan Bogusław Krzywiński przeprowadził głosowanie nad zgłoszonymi
wnioskami. W pierwszej kolejności przegłosowano wniosek Radnego
Pana Józefa Opałki o ustalenie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego na
poziomie 55% minimalnego wynagrodzenia.
W wyniku głosowania wniosek ten przyjęty został 8 głosami „za”, przy
2 głosach „przeciwnych” i 3 głosach „wstrzymujących się”.
Radny Pan Wacław Sobol poprosił Pana Wójta o przeliczenie
ustalonych kwot celem rozeznania rocznego planowanego wydatku na diety.
W związku z powyższym o godz. 1132 Przewodniczący obradom
zarządził przerwę w obradach która trwała do godz. 1151.
Po przerwie Pan Wójt poinformował, że dokonując wyliczeń,
uwzględniających stawki zaproponowane przez radnych, to roczne wydatki na
diety wynosić będą Gminę 79 860 zł. Porównując to z rokiem ubiegłym to
koszt diet kształtował się na poziomie ponad 50 000 zł.
Następnie przystąpiono do ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
Radny Pan Józef Bajda wnioskował o ustalenie zryczałtowanej diety dla
sołtysów w wysokości 11% minimalnego wynagrodzenia (152 zł).
Radny Pan Wacław Sobol wnioskował o pozostawienie wysokości diet
dla sołtysów na zasadach dotychczas obowiązujących, czyli 10% minimalnego
wynagrodzenia za każde uczestnictwo w sesji Rady Gminy (139 zł).
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Pan Wójt powiedział – Można pozostawić wysokość diet za zasadach
obowiązujących dotychczas, ale trzeba na kolejną sesję przygotować projekt
uchwały Rady Gminy wprowadzający zmiany dotyczące nieobowiązującego
już w przepisach prawa zapisu „najniższego wynagrodzenia”.
Ponadto Pan Wójt poinformował on, że dieta dla sołtysa jest ustalana za
uczestnictwo w sesji Rady Gminy. Zasugerował on, aby ustalić dietę
ryczałtowo na połowę stawki ustalonej diety radnego, czyli 15% minimalnego
wynagrodzenia (208 zł).
W międzyczasie posiedzenie opuścił Radny Pan Tadeusz Król
usprawiedliwiony u Przewodniczącego Rady.
Radny Pan Wojciech Sawicki wnioskował o ustalenie zryczałtowanej
diety dla sołtysów w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia (208 zł).
Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Radnego Pana Wacława
Sobola o pozostawieniu na starych zasadach diet dla sołtysów głosowało
0 radnych, 10 było przeciwnych i 2 wstrzymało się od głosu.
Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Radnego Pana Józefa Bajdę
o ustalenie zryczałtowanej diety dla sołtysów w wysokości 11% minimalnego
wynagrodzenia głosowało 0 radnych, 5 było przeciwnych i 7 wstrzymało się od
głosu.
Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Radnego Pana Wojciecha
Sawickiego o ustalenie zryczałtowanej diety dla sołtysów w wysokości
15% minimalnego wynagrodzenia głosowało 11 radnych, przeciwnych głosów
nie było i 1 wstrzymał się od głosu.
Następnie przystąpiono do ustalenia procentowego zmniejszenia diet
niezależnie od zaistniałej przyczyny nieobecności na Sesji Rady Gminy
i Komisjach.
Radny Pan Józef Bajda wnioskował o ustalenie 25% zmniejszenia diet.
Radny Pan Adam Czarniecki wnioskował natomiast o ustalenie 10%
zmniejszenia diet.
Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Radnego Pana Józefa Bajdę
o ustalenie 25% zmniejszenia diet głosowało 9 radnych, przeciwnych głosów
nie było i 3 wstrzymało się od głosu.
Z kolei przystąpiono do ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży
służbowej pojazdem nie będącym własnością Gminy Krzywcza według stawek
za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego o pojemności skokowej
silnika do 900 cm3 i powyżej 900 cm3, motocykla oraz motoroweru.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Pękalski wnioskował o ustalenie
zwrotu kosztów podróży służbowych za 1 km przebiegu w wysokości 55%
górnych stawek ustalonych przez Ministra Infrastruktury.
Radny Pan Józef Bajda wnioskował o ustalenie zwrotu kosztów podróży
służbowych za 1 km przebiegu w wysokości 60% górnych stawek ustalonych
przez Ministra Infrastruktury.
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Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady
Gminy Pana Piotra Pękalskiego o ustalenie zwrotu kosztów podróży
służbowych za 1 km przebiegu w wysokości 55% górnych stawek ustalonych
przez Ministra Infrastruktury głosowało 3 radnych, 6 było przeciwnych
i 3 wstrzymało się od głosu.
Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Radnego Pana Józefa Bajdę
o ustalenie zwrotu kosztów podróży służbowych za 1 km przebiegu
w wysokości 60% górnych stawek ustalonych przez Ministra Infrastruktury
głosowało 9 radnych, 2 było przeciwnych i 1 wstrzymał się od głosu.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały wraz
z wprowadzonymi wskaźnikami przyjęty został 10 głosami „za”, 1 głosie
„przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym się” (Uchwała Nr 15/IV/2011).
Sekretarz Gminy Pan Kazimierz Trojan przedstawił projekt uchwały
Rady Gminy Krzywcza powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy
Krzywcza.
Do prac w tej Komisji zgłosili swoje kandydatury Pan Piotr Pękalski,
Pan Bogusław Krzywiński i Pan Marek Bosak.
Ze względu na małą liczbę zgłoszeń do Komisji Statutowej projekt tej
uchwały postanowiono zdjąć z porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy.
W wyniku głosowania za zdjęciem z porządku obrad projektu
proponowanej uchwały głosowało 11 radnych, przeciwnych nie było
i 1 wstrzymał się od głosu.
Pan Kazimierz Trojan przedstawił także projekt Uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie wystąpienia Gminy Krzywcza ze Związku Stowarzyszeń
o nazwie Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.
W wyniku głosowania projekt Uchwały przyjęty został 11 głosami „za”
przy 1 głosie „wstrzymującym się” (Uchwała Nr 16/IV/2011).
Następnie Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt Uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie wystąpienia Gminy Krzywcza z Podkarpackiego
Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
W wyniku głosowania projekt Uchwały przyjęty został jednogłośnie
12 głosami „za” (Uchwała Nr 17/IV/2011).
Z kolei Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt Uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie wystąpienia Gminy Krzywcza ze „Związku Gmin
Turystycznych Pogórza Dynowskiego”
Postanowiono jednogłośnie 12 głosami „za” wstrzymać się z podjęciem
proponowanej uchwały.
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Pan Kazimierz Trojan przedstawił także projekt Uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 2552/1
o pow. 0,34 ha położoną we wsi Bachów) stanowiącej własność Gminy
Krzywcza.
W wyniku głosowania projekt Uchwały przyjęty został jednogłośnie
12 głosami „za” (Uchwała Nr 18/IV/2011).
Następnie Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt Uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie dzierżawy w trybie bez przetargowym
nieruchomości rolnej (cz. działki nr 553 o pow. 6,74 ha) położonej w Krzywczy
stanowiącej własność Gminy Krzywcza.
W wyniku głosowania projekt Uchwały przyjęty został jednogłośnie
12 głosami „za” (Uchwała Nr 19/IV/2011).

Ad. 4.
Wójt Gminy Krzywcza Pan Witold Szpytman przedstawił sprawozdanie
o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (Informacja stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
W międzyczasie o godz. 1324 posiedzenie opuścił Radny Pan Wojciech
Sawicki usprawiedliwiony u Przewodniczącego Rady.
Pan Wójt przedstawił pismo Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania Gminie Krzywcza budynku
w którym obecnie znajduje się Biuro Zespołu Dzielnicowych w Krzywczy.
Warunkiem nieodpłatnego przejęcia tego budynku jest zapewnienie
pomieszczenia dla Biura Zespołu Dzielnicowych w Krzywczy.
Budynek ten będzie przekazany na Skarb Państwa a Gmina aby
nieodpłatnie mogła go przejąć musi wykazać udzieloną pomoc dla Policji
w postaci przekazania pomieszczenia dla Biura Zespołu Dzielnicowych
w Krzywczy.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział, że budynek ten nie jest Gminie
potrzebny. Nad problemem z pomieszczeniami dla Policjantów – jak
powiedział Pan W. Sobol – będziemy się później zastanawiać.
Ze względu na brak możliwości zapewnienia pomieszczenia dla
Komendy Policji wniosek został negatywnie zaopiniowany.
Pan Wójt przedstawił również pismo Pana Leopolda Płowieckiego
w sprawie pomocy finansowej przy budowie chodnika na cmentarz
w Babicach.
Przewodniczący Rady Gminy sugerował, aby ze względu na duże
zasługi w zakresie udzielonej pomocy finansowej dla Babic zadeklarować
pomoc w budowie tego chodnika i zaproponować współpracę.
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Pan Wójt przedstawił również wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ruszelczycach w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drugiego budynku
remizy strażackiej - obecnie budynek dzierżawiony Panu Markowi Kuraszowi
zam. Ruszelczyce na działalność handlową (sklep spożywczy).
Z kolei przystąpiono ponownie do rozpatrzenia projektu Uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie wystąpienia Gminy Krzywcza ze „Związku Gmin
Turystycznych Pogórza Dynowskiego”.
W wyniku głosowania projekt Uchwały odrzucony został jednogłośnie
12 głosami „przeciw”.

Ad 5, 6.
Radna Pani Maria Napora powiedziała, że ubiegłego roku dostawała
nieodpłatnie worki na odpady plastikowe i szklane. Dbała o czystość
i porządek przystanku w Średniej. Śmieci były segregowane do worków.
W chwili obecnej jest tam nieporządek, bo worki są odpłatne. Jest bardzo dużo
śmieci plastikowych i ze szkła porozrzucanych koło przystanku, jak również
zapełniony kosz na śmieci. Zgłaszane to było Panu Robertowi Kaszyckiemu
Kierownikowi Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy, który obiecał, że
skieruje pracowników do posprzątania tego przystanku. Pani M. Napora
zastanawiała się jak dalej to będzie przebiegać te prace porządkowe.
Przystanek ten znajduje się koło sklepu i trzeba tam ciągle sprzątać. Pani
Maria Napora powiedziała, że nie będzie kupować worków na śmieci do
posprzątania tego przystanku.
Pan Wójt powiedział – PGK zawaliło bo można było przy tych czarnych
rozdysponować worki do segregacji. Pan Wójt powiedział, że nie wie dlaczego
te worki nie zostały jeszcze rozdysponowane. Sołtysi dostali tylko te czarne
worki.
Radny Pan Bajda pytał - Jak uczulić Policję, aby młodzież nocami nie
przesiadywała na przystankach autobusowych? Jego zdaniem jeżeli będzie
tak dalej, to szyby tam będą powybijane.
Skierujemy wniosek do Policji, ale nie wiadomo czy przyniesie to
oczekiwane efekty. Faktem jest, że gdy patrol policyjny jest w okolicy to nie
jest on w stanie być na każdym przystanku. Najlepszym rozwiązaniem byłoby
dokonanie zgłoszenia na Policję w sytuacji złapania na gorącym uczynku, gdy
młodzież pije alkohol i wybija szyby na przystanku Jest to wtedy lepsza
skuteczność.
Protokół Nr III/2011 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza przyjęty
został jednogłośnie przez aklamację.
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Ad 7.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1430
IV zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VI kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) dr Piotr Pękalski
Krzywcza, 3 lutego 2011 r.
Protokołował
Mieczysław Klimko

