Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 26 kwietnia 2011 r.

OA.0002.6.2011

PROTOKÓŁ Nr VI/2011
z obrad VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
29 marca 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na VI 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. 1103 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, który w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został
jednogłośnie (15 głosami za).
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
- likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum
Kultury w Krzywczy”,
- zmieniająca uchwałę własną w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Krzywcza,
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
- zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego,
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok
środków stanowiących fundusz sołecki,
- dzierżawy w trybie bez przetargowym nieruchomości rolnych
położonych w Bachowie stanowiących własność Gminy Krzywcza,
- przekazania do sprzedaży nieruchomości (położonych w Krzywczy)
stanowiących własność Gminy Krzywcza,
- przekazania
do
sprzedaży
nieruchomości
(dz.
nr
727/2
o pow. 0,4663 ha w Krzywczy) stanowiącej własność Gminy Krzywcza,
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przekazania do sprzedaży nieruchomości (nr 771/3 o pow. 0,1165 ha
w Krzywczy) stanowiącej własność Gminy Krzywcza,
- ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej (na dz. nr 267 o pow.
0,36 ha w Ruszelczycach).
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 V/2011 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 likwidacji samorządowej instytucji kultury
pod nazwą „Gminne Centrum Kultury w Krzywczy”
W trakcie przedstawiania projektu uchwały przybył Radny Pan Marek
Bosak.
Pan Wójt zabierając głos zaproponował, aby w projekcie tym ustalić
termin likwidacji GCK w Krzywczy na 30 czerwca 2011 r.
Pan Mieczysław Klimko przedstawił Protokół z posiedzenia Komisji
Gospodarki Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz
Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Krzywcza z dnia 17 marca 2011 r.
na którym zaopiniowano sprawę likwidacji Gminnego Centrum Kultury
w Krzywczy z siedzibą w Babicach.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
14 głosami „za” i 1 głosem wstrzymującym się (Uchwała Nr 27/VI/2011).
Skarbnik Gminy Pani Beata Wielgosz przedstawiła projekt kolejnej
uchwały Rady Gminy Krzywcza zmieniającej uchwałę własną Rady Gminy
Krzywcza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywcza.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 28/VI/2011).
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz
wyjaśniła konieczność wprowadzenia autopoprawki do tego projektu.
Pan Wójt zabierając głos uszczegółowił informację w zakresie
wprowadzanych zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 29/VI/2011).
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Pan Kazimierz Trojan przedstawił projekt Uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania
ponadgminnego.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 30/VI/2011).
Pan Kazimierz Trojan przedstawił również projekt Uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Pan Wójt zabierając głos uszczegółowił informację w zakresie
zasadności przygotowania tego projektu uchwały.
Sołtys wsi Wola Krzywiecka Pan Jan Wanat zaproponował, aby radni
nie wyrażali zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2012 rok środków
na utworzenie Funduszu Sołeckiego.
Sołtys wsi Krzywcza Pan Adam Krzywiński stwierdził, że wyodrębnienie
środków finansowych na Fundusz Sołecki w poprzednich latach nie sprawdziło
się dlatego wnioskował on również jak przedmówca o jego rezygnację.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyrażeniem zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz
sołecki.
W wyniku głosowania Radni jednogłośnie nie wyrazili zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Funduszu Sołeckiego 15 głosami przeciw.
W związku z powyższym przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za” Uchwałę
Rady Gminy Krzywcza w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki
(Uchwała Nr 31/VI/2011).
Następnie Pan Sekretarz przedstawił projekt Uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie dzierżawy w trybie bez przetargowym nieruchomości
rolnych położonych w Bachowie stanowiących własność Gminy Krzywcza
wraz z uzasadnieniem.
Pan Wójt zabierając głos uszczegółowił informację w zakresie
zasadności przygotowania tego projektu uchwały.
Radny Pan Józef Opałka zaproponował odrzucić ten projekt uchwały
a następnie zwołać Zebranie Wiejskie wsi Bachów celem ponownego
rozpatrzenia tej sprawy.
Zdaniem Radnego Pana Wacława Sobola - jeśli są chętni to
wydzierżawić tą nieruchomość.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” (Uchwała Nr 32/VI/2011).
Pan Kazimierz Trojan przedstawił również projekt Uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (położonych
w Krzywczy) stanowiących własność Gminy Krzywcza.
Pan Wójt zabierając głos uszczegółowił informację w zakresie
zasadności przygotowania tego projektu uchwały.
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W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 33/VI/2011).
Następnie Pan Kazimierz Trojan przedstawił projekt Uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości
(dz. nr 727/2 o pow. 0,4663 ha w Krzywczy) stanowiącej własność Gminy
Krzywcza.
Pan Wójt zabierając głos uszczegółowił informację w zakresie
zasadności przygotowania tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 34/VI/2011).
Pan Sekretarz Gminy przedstawił również projekt Uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (nr 771/3
o pow. 0,1165 ha w Krzywczy) stanowiącej własność Gminy Krzywcza.
Pan Wójt zabierając głos uszczegółowił informację w zakresie
zasadności przygotowania tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 35/VI/2011).
Następnie Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt Uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności
gruntowej (na dz. nr 267 o pow. 0,36 ha w Ruszelczycach).
Pan Wójt zabierając głos uszczegółowił informację w zakresie
zasadności przygotowania tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 36/VI/2011).

Ad. 4.
Wójt Gminy Krzywcza Pan Witold Szpytman przedstawił sprawozdanie
o swojej pracy w okresie międzysesyjnym oraz o sposobie załatwienia
wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach Rady Gminy (Informacja
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 5.
Radny Pan Wojciech Sawicki powiedział - 2 tygodnie temu w niedzielę
o godz. 12:00 wszystkie lampy oświetlenia ulicznego świeciły się na terenie
Krążek w Bachowie. W związku z tym prosił o wyjaśnienie tej kwestii.
Ponadto Pan W. Sawicki powiedział - Stopniał śnieg, zrobiło się ciepło
więc należałoby wykonać porządki wiosenne. W Reczpolu wykonywane są
prace remontowe przy drodze wojewódzkiej więc robotnicy trochę tam
bałaganią i trochę sprzątają, ale jest to zrozumiałe. Nie wiadomo jaka sytuacja
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jest na terenie Babic i innych miejscowości, ale w Krzywczy nie widać, żeby
ktoś sprzątał.
W związku z tym pytał Pana Wójta - Czy są zatrudnieni pracownicy do tego
celu, a jeżeli nie to jakie są możliwości rozwiązania tego problemu?
Pan Wójt ustosunkowując się do pierwszej sprawy zgłoszonej przez
przedmówcę powiedział, że przypuszczalnie była to sytuacja awaryjna lub
sprawdzanie obwodów.
Odnosząc się do drugiej kwestii poruszanej przez radnego Pana
Wojciecha Sawickiego w sprawie sprzątania na terenie Gminy Pan Wójt
powiedział, że jest problem z zatrudnieniem pracowników w ramach robót
publicznych. Są środki finansowe, ale na zatrudnienie w ramach prac
społecznie użytecznych. Prace te są wykonywane maksymalnie do 40 godzin
miesięcznie przy wynagrodzeniu wynoszącym 272 zł. W związku z tym małe
jest zainteresowanie na tego typu prace. Nie ma możliwości zatrudnienia
pracowników w ramach robót publicznych. Natomiast prace interwencyjne są
w ograniczonym zakresie biorąc pod uwagę, że trzeba posiadać własne środki
finansowe na ten cel oraz że na 1 miejsce przypada 30 chętnych. Na prace
społecznie użyteczne spisana jest umowa na 10 miejsc pracy. Po zatrudnieniu
tych pracowników rozdysponowani zostaną w taki sposób, żeby tą robotę,
którą wykonywały wcześniej osoby pracujące w ramach robót publicznych oni
ją wykonywali. Resztę prac będą wykonywać pracownicy zatrudnieni na stałe
w Urzędzie Gminy. Sytuacja ta będzie dużo gorsza niż w ubiegłym roku.
Radny Pan Wojciech Sawicki powiedział - Zwrócić się z prośbą do Sądu,
żeby sprawców wykroczeń z terenu Gminy Krzywcza Sąd kierował do prac
społecznie użytecznych na tym terenie.
Pan Sekretarz powiedział, że nie zawsze jest to korzystne. Zatrudniając
trzeba dać skierowanie na badania, które kosztują co najmniej 60 zł a oni
pracować będą tylko 2 lub 3 dni.
Odnosząc się do pytania Radnego Pana Adama Czarnieckiego
w sprawie oświetlenia ulicznego Pan Wójt powiedział, że przyjmie każdą
propozycję odnośnie zmiany godzin włączania i wyłączania lamp, ale muszą
one być ustawione wszędzie jednakowo i skonsultowane z wszystkimi
Radnymi oraz Sołtysami.
Sołtys wsi Reczpol Pani Maria Pawłowska sugerowała pozostawić
godziny włączania i wyłączania lamp oświetlenia ulicznego tak jak ustawione
są dotychczas. Zaproponowała, aby jedynie przez okres Świąt Bożego
Narodzenia czas świecenia tych lamp wydłużyć. Jej zdaniem nie istnieją
problemy z oświetleniem, gdyż mało osób wysiada z autobusu jadącego
ostatnim kursem.
Radny Pan Wacław Sobol również wyraził przekonanie, że nie ma sensu
zmieniać czasu włączania i wyłączania lamp oświetlenia ulicznego. Można –
jego zdaniem - jesienią ustalić czas na pół godziny przed świeceniem.
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Następnie Pan W. Sobol zwrócił się z pytaniem do Pana Roberta
Kaszyckiego Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
Krzywcza – Jakie warunki dyktują, żeby świeciło się 7 lamp na oczyszczalni
ścieków w Krzywczy?
Pan Robert Kaszycki powiedział – Jak było w projekcie ujęte tak Firma
wykonująca modernizację oczyszczalni tak zainstalowała.
Pan W. Sobol pytał – Czy tam muszą się świecić te lamy i dlaczego?
Czy ze względu bezpieczeństwa? Czy też innych przyczyn? Czy musi się
świecić 7 lamp? Czy wystarczy zaświecić tylko 2 lampy?
Pan R. Kaszycki stwierdził, że można w jakiś sposób ograniczyć
świecenie tych lamp z 7 na 4.
Radny Pan Wacław Sobol kontynuując wątek lamp na oczyszczalni
powiedział - Jeżeli ktoś ma coś tam ukraść to ukradnie w nocy nawet gdy się
będzie świeciło, gdyż oczyszczalnia ta jest na uboczu i nikt tam nie chodzi.
Teren ogrodzony więc jest on bezpieczny. Jeżeli ktoś chciałby wejść tam, to
można ze względów bezpieczeństwa podłączyć czujniki ruchu i dwie lampy.
Radny Pan Wacław Sobol – umowy z zakładem oczyszczania. Są kubły,
są również i worki. Ci co mieli kupili kubły. Zakład Komunalny miał z nimi
podpisywać nowe umowy. Nawet jak nikt nie podpisał umowy to zmienili sami.
W związku z tym prosił Pana R. Kaszyckiego o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
Pan Robert Kaszycki powiedział, że ponad 300 osób zmieniło sposób
gromadzenia odpadów komunalnych z worków na kubły. Dla PGK był to
problem logistyczny, żeby za jednym razem wymienić wszystkie umowy.
Zaproponowali oni, że podczas odbioru każdego kubła zrobiona była lista osób
kupujących kubeł. Podpis odbioru kubła był podstawą do zmiany umowy.
Później okazało się, że podpis ten nie jest wystarczający. PGK zmieniło już
część umów w swoim systemie komputerowym z worków na kubły. Część
umów zostało już zmienionych w Urzędzie Gminy. Jeżeli jeszcze ktoś ma
niezmienioną umowę to może w Urzędzie Gminy ją zmienić.
Odnosząc się do pytania Pana W. Sobola w sprawie ceny worka
Pan R. Kaszycki powiedział, że cena odbioru worka jest o 0,50 zł drożna niż
z kubła i wynosi za worek 12,10 zł a za kubeł 12,60 zł.
Sołtys wsi Wola Krzywiecka pan Jan Wanat powiedział - Zimową porą
nie jest odśnieżane, dlatego nie będę ciągną kubła do drogi. Mam worek
i będę z kubła ładował do worków i przewoził je do wyznaczonego miejsca
odbioru. Zdaniem Pana J. Wanata - Nie można unieważniać wcześniej
podpisanej umowy na worki tylko dlatego, że został zakupiony kubeł. Takich
osób, którzy mają daleko do ustalonego miejsca odbioru śmieci jest dużo.
Radny Pan Adam Czarniecki pytał – Co z szambem, które zbyt często
wypompowuje się przy budynku Gminnego Centrum Kultury w Babicach?
Pan Wójt powiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie
bez sprawdzenia tego dokładnie. W budynku był założony wodomierz, aby
sprawdzić - Ile wody pobiera GCK? a ile szamba się wypompowuje. Jednak
powstał problem, ponieważ przy tym ujęciu był hydrant strażacki i dlatego
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wodomierz się nie sprawdził. Obecnie straż zmieniła lokal i będzie możliwość
skontrolowania tego. Trzeba to sprawdzać przez jakiś okres czasu.
Odkopywanie to jednak duży koszt. Jeżeli pobór wody nie będzie się zgadzał
z tym co będzie znajdowało się w zbiorniku, to można będzie sądzić, że albo
zbiornik przecieka, bo może nie posiadać odpowiedniej izolacji, albo istnieje
jakieś podłączenie.
Radny Pan Wojciech Sawicki pytał – Jaki procent mieszkańców Gminy
ma podpisane umowy na odbiór śmieci? Ile mieszkańców nie ma podpisanych
takich umów? Jakie Gmina ma możliwości wyegzekwowania podpisania
umów?
Pan R. Kaszycki powiedział, że około 63% mieszkańców Gminy ma
podpisane umowy. PGK nie podejmuje się jeżdżenia po domach w celu
zawierania umów. Oni czekają na to, aby Urząd Gminy za nich zawarł umowę.
Radny pan W. Sawicki pytał – Czy są przepisy prawne, żeby zmusić
tych którzy nie mają podpisanych umów, gdyż jest duże prawdopodobieństwo,
że są oni ewentualnymi sprawcami tych wszelkiego rodzaju dzikich wysypisk
śmieci.
W odpowiedzi na to pytanie Pan R. Kaszycki powiedział, że
obowiązkiem ustawowym jest zawarcie takiej umowy. Obowiązek ten wynika
również z Uchwały Rady Gminy Krzywcza o utrzymaniu porządku i czystości
w Gminie.
Ponadto w ubiegłym roku wspólnie z Policją podejmowane były – jak
powiedział Pan R. Kaszycki - działania mające na celu dokonania obchodu
i sprawdzenia podpisanych umów. Przyniosło do efekt w postaci zawarcia
kilkanaście dodatkowych umów.
Radny Pan W. Sawicki proponował, aby chodzić po domach, gdzie są
osoby starsze i mają problem z dotarciem do Urzędu Gminy celem zawarcia
z nimi umów. Natomiast osoby młode i w średnim wieku należy wezwać do
Urzędu Gminy celem zawarcia umowy z podaniem terminu. Jeżeli
w określonym terminie tego nie zrealizują powinny być wyciągane jakieś
konsekwencje.
Pan R. Kaszycki podejmowane są działania zmierzające do
egzekwowania niepodpisanych umów. Przykładem jest sklep spożywczoprzemysłowy GS SCh w Babicach i oprócz tego jeszcze trzy takie przypadki.
Zdaniem Pana R. Kaszyckiego ok. 15% mieszkańców nie jest w stanie
zawrzeć umowy na odbiór śmieci, gdyż nie ma dojazdu do posesji.
Radny Pan W. Sawicki sugerował, zmianę odbiorcy śmieci, jeżeli nie
może on dojechać do wszystkich posesji.
Pan Wójt wyjaśnił wymogi i procedury otrzymania koncepcji przez
określoną firmę na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy. Ponadto
Pan Wójt powiedział, że zmienia się Ustawa, która kwestię odbioru odpadów
inaczej zorganizuje. Gmina będzie zawierać umowy z mieszkańcami i ustalać
taksę, która na tych samych zasadach jak podatek będzie ściągana. Gmina
będzie organizować przetarg na określonych warunkach.
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Radny Pan Bogusław Krzywiński pytał – Jaka jest ściągalność opłat za
odprowadzenie ścieków do kanalizacji?
W odpowiedzi Pan R. Kaszycki powiedział, że płatność ponad 90% jest
liczona ryczałtowo według stawki 1,67 za 1 m3 od mieszkańców. Jest kilku
dużych dłużników w szczególności w Ruszelczycach, których zadłużenie
przekroczyło 1 500 zł. Kilka razy wysyłane były do nich upomnienia. Ostatnie
upomnienie było z obostrzeniem, że zostanie im odcięty przyłącz
kanalizacyjny. Powiadomiono o tym SANEPID i od 15 lutego bieżącego roku
można te przyłącze odcinać.
Radny Pan W. Sobol pytał – Jak dużo wystawiono faktur za zrzut
ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków?
W odpowiedzi Pan R. Kaszycki powiedział, że w ubiegłym roku
wystawiono ponad 100 faktur. Zdaniem Pana R. Kaszyckiego jest to ok. 5%
mieszkańców, którzy powinni wywozić ścieki do oczyszczalni w Krzywczy.
Cena za zrzut wynosi 3,86 zł.
Sołtys wsi Wola Krzywiecka Pan Jan Wanat pytał – Jak została
załatwiona sprawa przyłącza posesji Pana Dudycza z Woli Krzywieckiej?
Pan R. Kaszycki powiedział, że z tym przyłączem jest kłopot dlatego, że
Pan Dudycz powinien zrobić projekt, ale on nie chce we własnym zakresie
wykonać tego projektu. Dlatego sprawa ta nie została jeszcze załatwiona.
Pan R. Kaszycki powiedział również, że jeżeli ktoś chce się przyłączyć do
kanalizacji Gmina wydaje warunki na przyłącz, ale zamawiający musi zlecić
wykonanie projektu tego przyłącza oraz sporządzić dokumentację geodezyjną
i powykonawczą.
Radny Pan Wojciech Sawicki zaproponował, aby Pan Wójt bardziej
egzekwował od pracowników Urzędu Gminy nadzorowanie robót wykonania
przyłącza do kanalizacji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Pękalski wnioskował, aby na
następną sesję Rady Gminy zbilansować koszty jakie ponosi Gmina
wynajmując sprzęt do kopania rowów przydrożnych i melioracyjnych rocznie
i na obsługę całościową. Trzeba się zastanowić nad możliwością kupna tego
sprzętu i zatrudnienia pracownika, który by cały czas w tych miejscowościach
pracował. Są duże odcinki zamulonych rowów, a koszt ich udrożnienia jest
dość duży.

Ad. 6.
Radny Pan Wacław Sobol poprosił o wgląd na kolejnej sesji Rady Gminy
do ustalonych planów pracy Rady Gminy i jej Komisji na 2011 rok.
Protokół Nr V/2011 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza przyjęty
został jednogłośnie przez aklamację.
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Przewodniczący Rady Gminy Krzywcza wstępnie ustalił termin
wspólnego posiedzenia komisji stałej na 12 kwietnia bieżącego roku. Tematem
posiedzenia będą prace nad zmianami Statutu Gminy Krzywcza.
Radny Pan Wacław Sobol wnioskował, aby podczas rozmowy
o działkach wyświetlać rzutnikiem mapki tych działek.
Sołtys wsi Wola Krzywiecka Pan Jan Wanat pytał – Czy jest możliwość
uzyskania dodatkowych środków finansowych z zewnątrz na sport celem
wykonania odwodnienia boiska w Woli Krzywieckiej?
Pan Wójt powiedział, że obecnie trudno jest odpowiedzieć na to pytanie.
Planowane było spotkanie z Panią Wicemarszałek. Właśnie ona odpowiada
za sprawy m.in. sportu. Nie doszło to jeszcze do skutku. Możemy śledzić
projekty których ogłaszane są nabory i próbować się z tym przymierzyć.
Będzie to wymagało wkładu własnego, a Gmina nie posiada na utrzymanie
boisk za wielkich środków finansowych.
Radny Pan Wojciech Sawicki powiedział – Była wykona nawierzchnia
drogi na blich w Krzywczy. W związku z tym prosił rozeznać - Czy rów wzdłuż
drogi wojewódzkiej nie jest w pasie drogowym? Pytał również - Czy nie można
założyć grubą rurę odprowadzającą wodę i zasypać ziemią?
Pan Wójt powiedział, że istnieją obawy dlatego, że ten rów był już
czyszczony i ma zbyt mały spadek. Rury się sprawdzają na większych
spadkach. Na takim odcinku musiała by być przynajmniej 1 studzienka
rewizyjna. Sprawdzimy jaki jest planowany zakres prac przy tej drodze.
Zdaniem Pana Wójta – najlepszym rozwiązaniem byłoby wyłożenie korytek
betonowych.
Radny Pan Józef Opałka wnioskował, aby na usuwisku przy drodze
powiatowej „na Porąbce” w Bachowie nie zawalać ziemią drogi. Ziemia
z korzeniami, która jest przywożona powinna być bez zwłoki spychana.
Ponadto wystające korzenie stwarzają niebezpieczeństwo na tej drodze.
Radny Pan Adam Czarniecki zgłosił problem niewykonania
odprowadzenia wody z drogi wojewódzkiej przy chodniku w Babicach.
Pan Wójt powiedział, że nie zna projektu i nie wie jaki zakres prac jest
jeszcze do wykonania. Będzie zwołanie spotkanie z przedstawicielem dróg
wojewódzkich na którym ta i wiele innych spraw będzie wyjaśniona.
Pan
Adam
Czarniecki
zabierając
ponownie
głos
pytał
Pana R. Kaszyckiego - Czy będą ustawione kontenery na szkło?
Pan R. Kaszycki powiedział, że zamówionych zostało 8 kontenerów na
szło, ale nie ma jeszcze informacji, kiedy te pojemniki zostaną przywiezione.
Pan Wójt dodał, że kontenery te zostaną przywiezione na próbę przez
PGK w Przemyślu. Gmina ma wskazać jedynie lokalizacje tych kontenerów.
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Ad 7.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1422
VI zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VI kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) dr Piotr Pękalski
Protokołował
Mieczysław Klimko

