Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 4 maja 2011 r.

OA.0002.7.2011

PROTOKÓŁ Nr VII/2011
z obrad VII sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
28 kwietnia 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na VII sesję Rady Gminy Krzywcza przybyło 14 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. 1014 otworzył
sesję i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą
obecności aktualnie w sesji uczestniczy 13 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 Leszek Martyn wnioskował o zdjęcie z porządku obrad
punktu „5. Przedstawienie Protokołu z posiedzenia Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony
Konsumenta Rady Gminy Krzywcza na temat przeprowadzonego przeglądu
stanu technicznego dróg gminnych” motywując to tym, że Komisja której
przewodniczy musi odbyć jeszcze jedno posiedzenie, aby wypracować
konkretne ustalenia.
Zaproponowana poprawka do projektu porządku obrad w wyniku
przeprowadzonego głosowania przyjęta została jednogłośnie (13 głosami za).
Porządek obrad w całości łącznie z wprowadzonymi zmianami w wyniku
przeprowadzonego głosowania przyjęty został jednogłośnie (13 głosami za).
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach obejmuje:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
- upoważnienia Wójta Gminy Krzywcza do zaciągania zobowiązań
w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę
ustaloną w budżecie na 2011 r.
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
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dzierżawy w trybie bez przetargowym nieruchomości rolnej (część
działki nr 553 o pow. 8,73 ha) położonej w Krzywczy stanowiącej
własność Gminy Krzywcza,
- przekazania do sprzedaży nieruchomości (działka nr 153 o pow. 0,03 ha
w Ruszelczycach) stanowiącej własność Gminy Krzywcza,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (położonych w Bachowie).
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 VI/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.
Skarbnik Gminy Pani Beata Wielgosz przedstawiła projekt uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krzywcza do
zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 r. oraz uszczegółowiła
zasadność podjęcia tego projektu uchwały.
W trakcie przedstawiania projektu uchwały o godz. 1022 przybył Radny
Pan Stanisław Lewiarz.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 14 głosami „za” (Uchwała Nr 37/VII/2011).
Skarbnik Gminy Pani Beata Wielgosz przedstawiła projekt kolejnej
uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krzywcza na 2011 rok oraz uszczegółowiła zasadność
podjęcia tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 14 głosami „za” (Uchwała Nr 38/VII/2011).
Następnie Pracownik Urzędu Gminy Pan Mieczysław Klimko przedstawił
projekt uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie dzierżawy w trybie bez
przetargowym nieruchomości rolnej (część działki nr 553 o pow. 8,73 ha)
położonej w Krzywczy stanowiącej własność Gminy Krzywcza wraz
z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 14 głosami „za” (Uchwała Nr 39/VII/2011).
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Pan Mieczysław Klimko przedstawił także projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (działka nr 153
o pow. 0,03 ha w Ruszelczycach) stanowiącej własność Gminy Krzywcza wraz
z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 14 głosami „za” (Uchwała Nr 40/VII/2011).
Następnie Pan Mieczysław Klimko przedstawił projekt uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
(położonych w Bachowie) wraz z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 14 głosami „za” (Uchwała Nr 41/VII/2011).
Pracownik Urzędu Gminy Krzywcza Pan Piotr Sobol przedstawił
wniosek Pana Krzysztofa Wanat, zam. Wola Krzywiecka o zakup części działki
nr 231/15 zabudowanej budynkiem (stary magazyn) w Krzywczy. Budynek ten
częściowo zawalił się. Pan K. Wanat ma po sąsiedzku swoją działkę i swój
budynek magazynowy. Przedmiotowa działka ta wpisana jest do rejestru
zabytków. Gmina musi wystąpić do Podkarpackiego Konserwatora Zabytków
o wyrażenie zgody na zbycie i rozbiórkę tego budynku.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział - Jeżeli Gmina tego nie sprzeda
to będzie musiała uporządkować, gdyż dach tam jest załamany, ściany
kamienne, ubrudzone nawozami. Jego zdaniem – nieruchomość ta nie
przedstawia żadnej wartości.
Wójt Gminy Pan Witold Szpytman zabierając głos w tej sprawie wyjaśnił,
że Gmina nie posiada pozwolenia od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków
na podział i sprzedaż tej zabytkowej działki wraz z budynkiem. Niewiadomo
też, czy Konserwator Zabytków takie pozwolenie wyda. Zdaniem Pana Wójta nie można sprzedaż całego budynku gdyż istnieją tam pomieszczenia
garażowo- warsztatowe wykorzystywane przez pracowników Urzędu Gminy.
Pan Piotr Sobol zaznaczył, że powierzchnia przedmiotowej działki
wynosi ok. 0,10 ha i budynek zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.
Rada Gminy Krzywcza poprzez aklamację jednogłośnie pozytywnie
wyraziła zgodę na przygotowanie na kolejną sesję Rady Gminy stosownego
projektu uchwały w tej sprawie.
Na prośbę Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Bogusława
Krzywińskiego głos zabrał mieszkaniec Woli Krzywieckiej Pan Bronisław
Popowicz, który w swoim wystąpieniu prosił Radę Gminy o położenie asfaltu
na drodze gminnej prowadzącej do jego posesji na odcinku od drogi gminnej
„pod Dwór” do mostu na rzece Kamiona na długości około 100 m.
Sołtys wsi Wola Krzywiecka Pan Jan Wanat zapewnił, że w uzgodnieniu
z Radą Sołecką utwardzone zostanie podłoże tej drogi ze środków sołeckich.
Radny Pan Leszek Marty poparł wniosek remontu odcinka drogi gminnej
do Pana Bronisława Popowicza.
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Pan Bogusław Krzywiński powiedział, że zadanie to trzeba
skosztorysować i koszty te przedstawić na zaplanowanym w dniu poniedziałek
2 maja 2011 r. posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta Rady Gminy
Krzywcza.
Pan Wójt zobowiązał się przygotować montaż finansowy tego zadania
na najbliższe posiedzenie Komisji.
Radny Pan Wojciech Sawicki poparł również wniosek Pana Bronisława
Popowicza.

Ad. 4.
Wójt Gminy Krzywcza Pan Witold Szpytman przedstawił sprawozdanie
o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (Informacja stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Odnosząc się do zapytania Radnego Pana Wojciecha Sawickiego
w kwestii planowanego urządzenia parkingu Pan Wójt powiedział, że parking
ten będzie zlokalizowany przy lewej stronie drogi powiatowej na odcinku od
parkingu przy Urzędzie Gminy do budynku Rewiru Dzielnicowych w Krzywczy.
Parking ten będzie realizowany wspólnie z Powiatem Przemyskim
przy pięćdziesięcioprocentowym udziale finansowym.
Na zapytanie Pana Piotra Pękalskiego w sprawie zdejmowanej kostki
chodnikowej w miejscowości Babice Pan Wójt odpowiedział, że kostka ta
zostanie wykorzystana na potrzeby tej miejscowości.
Radny Pan Wojciech Sawicki pytał o wyjaśnienie sprawy położenia
kostki na cmentarzu komunalnym w Krzywczy i remontu mostku przy wjeździe
na ten cmentarz.
Pan Wójt wyjaśnił, że złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na
budowę tego mostku. Z uzgodnień wynika, że jego konstrukcja nie może być
zmieniona. Musi on być odtworzony w takim kształcie jakim jest obecnie się
znajduje, czyli na filarach i przyczółkach betonowych. Nie można wstawić
przepustu okrągłego i zalać betonem.
Sołtys wsi Średnia Pan Marian Świgoń pytał – Dlaczego dotychczas
nie spowodowano ograniczenia przejazdu pojazdów samochodowych
i ciągników przez ten mostek?
Pan Wójt wyjaśnił, że problemem nie jest przejazd ciągników rolniczych,
ale samochodów wywożących odpady komunalne z cmentarza.
Odnosząc się do zapytania Pana Mariana Świgonia w sprawie
utworzenia nowych miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym w Krzywczy
Pan Wójt powiedział, że nadal trwa sporządzanie projektu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu przygotowywanego pod rozbudowę
tego cmentarza. Urbanista, który stworzył projekt planu nie uwzględnił
odpowiednich odległości stref ochronnych. W związku z tym projekt ten został
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zwrócony i nie jest jeszcze uzgodniony. Po przeprojektowaniu projekt tego
planu zostanie przedłożony ponownie Radzie Gminy.

Ad. 5,6.
Radny Pan Leszek Martyn wnioskował, aby podczas remontu drogi
gminnej w Woli Krzywieckiej dopilnować wszystkie prace ziemne
a w szczególności kopanie rowów. Zdaniem Pana Leszka Martyna pogłębianie
rowów powinno nastąpić przed wykonaniem nakładki, bo później niszczy się
ten asfalt.
Następnie Pan Leszek Martyn prosił, aby poruszyć sprawę regulacji
rzeki Kamionka w Woli Krzywieckiej, gdyż z uzyskanej informacji do
20 kwietnia br. miała być wykonana regulacja tej rzeki.
Radny Pan Bogusław Krzywiński sugerował, aby Pracownik Urzędu
Gminy zajmujący się sprawami remontów dróg w Gminie nadzorował
osobiście prace podczas kładzenia podbudowy i warstwy asfaltu. Zdaniem
Pana Bogusława Krzywińskiego - podczas kontroli wynika często, że grubość
asfaltu jest inna niż powinna być położona.
Radny Pan Adam Czarniecki wnioskował o wykonanie zjazdu z drogi
wojewódzkiej na 3 przepuście od cmentarza (wjazd w kierunku rzeki San
przed kanałem) w Babicach. Zjazd jest zasypany i nie widać, żeby był
zmieniany.
Zdaniem Przewodniczącego Rady taki sam przypadek jest przy zjeździe
z drogi wojewódzkiej na drogę gminną po lewej stronie naprzeciwko
Pana Marca od strony Pana Rosiwala w Babicach. Zasypany przepust
uniemożliwia dojazd mieszkańców Babic do pół uprawnych.
Pan Wójt ustosunkowując się to powyższych zastrzeżeń powiedział, że
prośby o sprowadzenie Inspektora od remontu dróg wojewódzkich kończą się
tylko na rozmowach telefonicznych. Inspektorzy z Zarządu Dróg
Wojewódzkich nie chcą tu przyjeżdżać. Mieszkańcy w indywidualnych
sprawach powinni pisać zastrzeżenia bezpośrednio do Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Urząd Gminy deklaruje pomoc w pisaniu tych pism. Jeżeli
w projektach nie było naniesionych jakiś zjazdów to wykonawca ich nie
wykona.
Radny Pan Józef Opałka w odniesieniu do sugestii Radnego Pana
Bogusława Krzywińskiego powiedział, że nie ma potrzeby, aby pracownik
Urzędu Gminy nadzorował osobiście prace podczas kładzenia podbudowy
i warstwy asfaltu. Zdaniem Radnego – dużo on nie zobaczy. Efektowniejszym
jest wykonanie wycinku asfaltu po wykonanym zadaniu w celu kontroli jego
grubości i składu masy.
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Radny Pan Józef Opałka powiedział, że Pan Kurasz z Bachowa
zrezygnował z dzierżawy działki (kępy) położonej naprzeciwko cmentarza koło
rzeki Stupnica w Bachowie stanowiącej własność Gminy Krzywcza (mienie
wiejskie) w związku z tym wnioskował on urządzenie tam boiska sportowego
do gry w piłkę nożną.
Radny Pan Stanisław Lewiarz sugerował przeprowadzenie rozmowy
z Księdzem Proboszczem o odstąpienie dolnej działki w Krzywczy na
urządzenie tam parkingu.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby Rada Parafialna pojechała
z tą propozycją do Biskupa.
Sołtys Pan Jan Wanat stwierdził, że kilka lat temu były podejmowane
próby załatwienia tej sprawy, ale Biskup nie wyraził zgody.
Pan Wójt wyjaśnił, że nie można finansować z Budżetu Gminy
urządzenie parkingu na gruncie którym Gmina nie jest właścicielem.
Parafia może ubiegać się o środki z zewnątrz na dofinansowanie do
urządzenia parkingu na tej działce. Urząd Gminy może również zadeklarować
pomóc Parafii napisać wniosek o dofinansowanie do urządzenia tam parkingu,
ale nie może finansować tego zdania.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział, że z uzyskanych przez niego
informacji zjazdy zostaną utwardzone tłuczniem i wyłożone asfaltem.
Radny Pan Bogusław Krzywiński zasygnalizował o problemie likwidacji
miejsca parkowania pojazdów na poboczu po prawej stronie drogi
wojewódzkiej przy cmentarzu komunalnym w Krzywczy, gdyż Wykonawca
remontu tej drogi będzie pogłębiał rów przydrożny.
Sołtys wsi Pan Jan Wanat poinformował, że z uzyskanych informacji
wynika, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie nie
przeprowadzi regulacji koryta rzeki Kamionka w Woli Krzywieckiej. Mieszkańcy
Woli Krzywieckiej przeczyścili brzegi, ale nadal istnieje pilna potrzeba
wykonania tej regulacji rzeki.
Następnie Pan Jan Wanat pytał – dlaczego dotychczas koło budynku
Świetlicy Wiejskiej w Woli Krzywieckiej nie zostało zrobione ogrodzenie oraz
nie zostało zrobiony odcinek chodnika w dół?
Pan Jan Wanat zgłosił także, że koło stawu w Woli Krzywieckiej jest
oberwany rów. Pobocze się obrywa. Droga zamiast mieć 4 m posiada 2 m.
Ponadto Pan Jan Wanat poinformował, że nowo wyremontowana droga
w Woli Krzywieckiej nie ma zatoczek, nie ma również wykonanego żadnego
zjazdu.
Pan Piotr Sobol wyjaśnił procedurę przeprowadzenia scaleń. Zdaniem
Pan Piotra Sobola zawsze są pretensje po scaleniach. Są obiekty
w Bachowie, w Średniej i Skopowie, gdzie nie było scaleń jest problem
z wytyczeniem dróg.
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Sołtys wsi Ruszelczyce Pan Tomasz Grzegorzak poruszył problem
położonego chodnika od przystanku do Pana Franciszka Kurpyty
w Ruszelczycach. Nawierzchnia tego chodnika w niektórych miejscach jest
załamana, obrzeża są poobniżane w niektórych miejscach zwłaszcza na
przepustach są one poobrywane. Czy ten chodnik jest Gminny i czy ktoś
odpowiada za fatalny stan techniczny tego chodnika?
Pan Wójt powiedział, że Gmina dokładała się do remontu tego chodnika,
ale była to inwestycja Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Gwarancja na
wykonanie tego chodnika – jak powiedział Pan Wójt – prawdopodobnie
minęła. Chodnik ten nie jest planowany do remontu w ramach prowadzonej
obecnie inwestycji przy drodze wojewódzkiej. Pozostaje jedynie możliwość
dogadywania się z województwem w sprawie remontu tego chodnika.
Sołtys Ruszelczyc wnioskował o skoszenie chwastów kosiarką rotacyjną
na boisku do gry w piłkę nożną w Ruszelczycach i później regularne jego
koszenie.
Pan Wójt zadeklarował utrzymywanie regularne boisk sportowych
w Babicach, Krzywczy i Ruszelczycach.
Pan Wójt przedstawił wniosek Prezesa PKS UNUM Babice
Pana Zbigniewa Korytko w sprawie zakupu podgrzewacza wody na opał stały
celem zamontowania w budynku Spichlerza w Babicach. Podgrzewacz ten
będzie kosztować w granicach od 1 500 zł do 2 500 zł.
Przewodniczący Rady wysunął obawy, że koszt zakupu tego
podgrzewacza będzie pokryty ze środków budżetowych na utrzymanie boisk
sportowych. Kwota na ten cel zaplanowana jest w kwocie 10 000 zł. Jest to
kwota zbyt niska zwarzywszy, że dojdzie urządzenie i utrzymanie nowego
boiska w Bachowie.
Radny Pan Marek Bosak opisał szczegółowo jaki podgrzewacz będzie
zakupiony i zamontowany.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy sugerował, aby z przyznanej kwoty
30 000 zł Klub wygospodarował środki finansowe na ten podgrzewacz.
Radny Pan Wojciech Sawicki wniósł zastrzeżenie odnośnie wykonania
boiska w Babicach jego murawy. Klub UNUM Babice powinien czynić starania
o pozyskanie dodatkowych środków od innych sponsorów na działalność
sportową.
Radny Pan Wacław Sobol wnioskował o odłożenie podjęcia tej decyzji
na kolejną sesję Rady Gminy Krzywcza.
Sołtys wsi Wola Krzywiecka zauważył, że są wioski, które nie mają
boiska. Prosił on o przyznanie kwoty 1 000 zł na odwodnienie boiska w Woli
Krzywieckiej, lecz bezskutecznie.
Sołtys wsi Średnia Pan Marian Świgoń wnioskował o spowodowanie
rozebrania komina w Średniej, który jest w bardzo złym stanie i zagraża
bezpieczeństwu mieszkańcom.
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Pan Marian Świgoń wnioskował również o wyczyszczenie cmentarza
w Średniej.
Ponadto Sołtys wsi Średnia pytał – Czy Komisja Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta
Rady Gminy Krzywcza po przeprowadzonej kontroli stanu dróg rozstrzygnie
sprawę rozgraniczenia drogi gminnej w Średniej?
Pan Marian Świgoń zgłosił również, że most za sklepem w Średniej
zaczyna się obsuwać i osuwisko to blokuje nurt rzeki. Przy większej ulewie
może to spowodować zator.
Odnosząc się do wniosku Pana M. Świgonia odnośnie rozbiórki komina
Pan Piotr Sobol wyjaśnił, że w tej sprawie nie można ustalić prawnego
właściciela działki na której on stoi. Gmina wystąpiła do Nadzoru Budowlanego
o wydanie decyzji na jego rozbiórkę, ale nie ma komu przekazać tej decyzji, bo
nie przeprowadzono jeszcze postępowania spadkowego.
Następnie Przewodniczący Rady wyjaśnił problem dotyczący zwołania
wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy, którego tematem byłoby
rozpatrzenie zmian do Statutu Gminy Krzywcza. Posiedzenie Wspólne Komisji
zostanie zwołane w terminie późniejszym.

Protokół został przyjęty jednogłośnie przez aklamację.

Ad 7.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1210
VII zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VI kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) dr Piotr Pękalski
Protokołował
Mieczysław Klimko

