Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 1 czerwca 2011 r.

OA.0002.8.2011

PROTOKÓŁ Nr VIII/2011
z obrad VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła
się 26 maja 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na VIII 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. 1006 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 (14 głosami za).
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3. Przedstawienie Protokołu z posiedzenia Komisji ds. Gospodarki
Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy Krzywcza Rady Gminy Krzywcza na
temat Analiza projektów arkuszy organizacyjnych szkół na rok 2011/2012.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2011 pn. "Budowa
obiektów użyteczności publicznej o charakterze kulturalnym
w miejscowościach:
Reczpol,
Ruszelczyce
i
Skopów
oraz
zagospodarowanie centrum miejscowości Krzywcza",
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzywcza,
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
- przekazania do sprzedaży nieruchomości (działki nr 237/6
o pow. 0,0579 ha położonej w Krzywczy) stanowiącej własność Gminy
Krzywcza,
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przekazania do sprzedaży nieruchomości
(działki
nr 215
o pow. 0,0530 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej
w Woli Krzywieckiej) stanowiącej własność Gminy Krzywcza,
- uchylająca uchwałę własną Nr 293/XLI/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Krzywcza,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (położonych w Skopowie),
- sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
(działki nr 231/2 o pow. 0,1254 ha położonej w Krzywczy), stanowiącej
własność Gminy Krzywcza na rzecz użytkownika wieczystego,
- wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości zabytkowej.
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,
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,
7. Interpelacje i zapytania radnych,
8. Wolne wnioski i informacje,
9. Zakończenie obrad.
-

Ad 2.
Protokół Nr VII/2011 z obrad 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.
Przewodniczący obradom oddał głos Pani Ewie Pękalskiej –
Inspektorowi ds. oświaty gminnej, która przedstawiła Protokoły Nr 3/2011
i Nr 5/2011 z posiedzeń Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Oświaty,
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady
Gminy Krzywcza, które odbyły się w dniach 20 i 27 kwietnia oraz 17 maja
2011 r.
Pan Wójt powiedział, że wnioski przedłożone przez Komisję są „daleko
idące”. Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian, trzeba będzie dokładnie każdą
sytuację przeanalizować, ponieważ Komisja nie posiadała tak wypracowanych
danych, czy zaproponowane rozwiązanie pozwoli na zbilansowanie
otrzymanej subwencji do tych potrzeb. Wniosek ten jest wiążący, ale
zobowiązuje on – jak powiedział Pan Wójt - do przygotowania przez podległy
mu Urząd Gminy i przedstawienia na jednej z kolejnych sesji Rady Gminy
stosownej analizy. Wniosek ten – jak zaznaczył Pan Wójt - nie może mieć
zastosowania od przyszłego roku szkolnego 2011/2012, gdyż ze względu na
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upływ terminów proceduralnych zmiany te mogą obowiązywać ewentualnie od
następnego roku szkolnego 2012/2013. Obecnie skoncentrowano uwagę na
organizacji działalności oświatowej w roku 2011/2012. Stosując jednolite
zasady i kryteria we wszystkich szkołach, a także mając na uwadze zbyt małą
liczbę uczniów, wydano do realizacji stosowne zalecenia dla Szkół
Podstawowych w Bachowie, w Ruszelczycach i w Reczpolu. Pan Wójt
powiedział również, że wnioski i propozycje złożone przez Komisję ds.
Gospodarki Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz
Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Krzywcza będą jeszcze
niejednokrotnie przedmiotem analizy na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach
wspólnych Komisji. Zdaniem Pana Wójta - Społeczność lokalna powinna być
również na bieżąco informowana o zaistniałych problemach.
Następnie Przewodniczący obradom oddal głos zaproszonym na sesję
dyrektorom szkół.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Babicach
Pani Urszula Broszko zabierając głos w dyskusji nie zgodziła się z zapisem
w Protokole Nr 3/2011 z obrad Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Oświaty,
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady
Gminy Krzywcza odnoszącym się do jej wypowiedzi, że „Szkoła Podstawowa
w Babicach może przyjąć większą ilość uczniów”.
Pani
Ewa
Pękalska,
która
protokołowała
to
posiedzenie
i Przewodniczący Rady uczestniczący w tym posiedzeniu potwierdzili, że
Pani Dyrektor wówczas udzieliła takiej informacji.
Pani Urszula Broszko odnosząc się do tej sprawy powiedziała, że
Szkoła w Babicach złożyła wcześniej zestawienia - Jaką ilość uczniów do
poszczególnych klas szkoła mogłaby ewentualnie przyjąć. Zdaniem
Pani Dyrektor – to również powiedziała na posiedzeniu Komisji.
Do poszczególnych klas raczej Szkoła w Babicach nie posiada możliwości
przyjęcia większej ilości uczniów. Wykazane to zostało w zestawieniu, które
obrazuje, że jest to w granicach od 4 do 6 uczniów, a to nie jest „większa ilość
uczniów”. Natomiast Szkoła w Babicach posiada tylko jedną salę, wykazaną
w zestawieniu, gdzie ewentualnie można byłoby przyjąć tam większą liczbę
uczniów, ale nie można to w tym kontekście odnieść ogólnie do możliwości
Szkoły. Ponadto Pani Dyrektor powiedziała, że została dobudowana część
na poddaszu, w której jedna z sal przeznaczona jest na zajęcia świetlicowe.
Znajduje się tam również jedna z sal lekcyjnych – pracownia i tam ewentualnie
można przyjąć około 10 uczniów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach Pani Halina PielaSobol zwróciła się do członków Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Oświaty,
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady
Gminy Krzywcza z zapytaniem – Kto wysunął nierozsądną propozycję, żeby
klasy od IV do VI przenieść do Szkoły Podstawowej w Krzywczy?
Pani Dyrektor dodała również - Nie przyszliśmy na posiedzenie Komisji, bo
mieliśmy inne zajęcia a na tych posiedzeniach, w których uczestniczyliśmy
taka propozycja nie padła.
Pani Ewa Pękalska odpowiedziała, że był to ogólny wniosek Komisji.
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Pan Wójt powiedział – Komisja podjęła taki wniosek. Jeśli Pani Dyrektor
nie zgadza się z nim to chętnie członkowie Komisji usłyszą dlaczego jest on
nierozsądny.
Radny Pan Wacław Sobol zabierając głos w tej sprawie powiedział –
Pan Wójt, Pani Skarbnik, Pani Zastępca Wójta podjęli dyskusję na ostatnim
posiedzeniu Komisji, że coś trzeba zrobić, bo sytuacja jest jaka jest, i że w tym
stanie rzeczy szkoły nie utrzymamy, wówczas Pan Przewodniczący
powiedział, żeby pozamykać te trzy szkoły.
W tym momencie Przewodniczący Rady Pan Piotr Pękalski przerywając wypowiedź Pana W. Sobola - zarzucił mu mówienie nieprawdy.
Kontynuując przerwaną wypowiedź Radny Pan Wacław Sobol
powiedział - Wcześniej Pan Wójt mówił, że nie jest za tym, aby zamykać
szkoły, żeby przejść do takiej sytuacji – jak zrobiło Dubiecko.
Pan Przewodniczący wówczas powiedział, że to nie ma sensu tak robić tylko
trzeba podjąć radykalne kroki, i że nie ma co ukrywać bezrobocia. Zdaniem
Pana W. Sobol – wyraził on wówczas swoje zdanie, żeby zostawić
przynajmniej te trzy klasy, bo to wyłącza się szkoły z poszczególnych wsi
i spowoduje, że szkoły nigdy tam już nie wrócą. Zostaną one raz na zawsze
zamknięte. Zaproponował ponownie odtworzyć nagranie z posiedzenia
Komisji, gdyż jego zdaniem – tak to posiedzenie przebiegało. Później dyskusja
– jak powiedział Pan W. Sobol – była nad tym, żeby trzy szkoły, w których jest
mała liczba dzieci, a zwłaszcza w Bachowie, gdzie jest ich jeszcze mniej, bo
tamtejsze dzieci uczęszczają do Szkoły w Dubiecku ze względu na
dogodniejszy transport, ograniczyć do klas od I do III. Dotyczyło to szkól
w Reczpolu, Bachowie i w Ruszelczycach. To właśnie – zdaniem
Pana W. Sobola – było wnioskiem końcowym Komisji.
Pan Przewodniczący Rady Gminy ustosunkowując się do wypowiedzi
przedmówcy stwierdził, że jego pomysł odnosił się do stworzenia dwóch
zespołów szkół na zasadzie, iż klasy pozostają w istniejących budynkach
szkolnych, zatrudnionych byłoby dwa zespoły nauczycieli a także likwidacji
jednej najmniejszej placówki oświatowej nie wskazując konkretnej szkoły.
Zdaniem Pana P. Pękalskiego – propozycja likwidacji trzech szkół jest
niedorzeczna.
Dyrektor Pani H. Piela-Sobol powiedziała – jest wiele niejasności, ale
dziwi ją, że Przewodniczący Rady Gminy – będąc nauczycielem mówi
o likwidacji szkół. Zdaniem Pani Dyrektor – wykazane zostały oszczędności
Szkoły w Ruszelczycach, ale ktoś, kto wymyślił sobie likwidację szkoły
nie powołuje się na żadne argumenty.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Bogusław Krzywiński stwierdził,
że nie ma w protokole zapisanego wniosku o likwidację i zamknięcie trzech
szkół. Wnioski dotyczyły przeniesienia klas od IV do VI w Szkołach
w Bachowie, w Reczpolu i w Ruszelczycach.
Pani Ewa Pękalska wyjaśniła, że wniosek Komisji dotyczył połączenia
dwóch szkół w Krzywczy i w Ruszelczycach, gdyż padały głosy, że ze względu
na zbyt dużą liczbę dzieci nie można byłoby połączyć trzeciej szkoły
w Reczpolu.
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Radny Pan W. Sobol odnosząc się do wypowiedzi Pani E. Pękalskiej
powiedział – Ja tego nie neguję, ale tego nie było na posiedzeniu Komisji.
Pani Ewa Pękalska ponownie odczytała wnioski Komisji, na które,
pytając się członków Komisji, uzyskała akceptację. Nie było głosów sprzeciwu.
Pani Dyrektor H. Piela-Sobol powiedziała – Można policzyć dokładnie ile
dzieci uczęszcza do szkół. We wszystkich szkołach oprócz chyba Babic, gdzie
uczęszczają tam dzieci z kilku wiosek, liczba dzieci jest podobna. Zdaniem
Pani Dyrektor - Może się różnić jednym lub dwoma uczniami. Ponadto od 9 lat
Szkoła ma najlepsze wyniki nauczania, gdyż średnią ma wyższą niż ogólnie
w całej Gminie. Gmina – jak powiedziała Pani Dyrektor – nie ponosi dużych
kosztów na utrzymanie budynku szkolnego. Także liczba dzieci z rokrocznie
wzrasta. Argumenty te przemawiają za nie likwidowaniem tej szkoły.
Przewodniczący Rady powiedział – Żadne radykalne działania jeszcze
nie zostały podjęte. Są to propozycje, które mają być przeliczone.
Pan Wójt stwierdził, że jest problem z utrzymaniem oświaty. W gminach
sąsiednich takie radykale posunięcia zrobiono w tym roku. Działania takie na
terenie Gminy Krzywcza w tym roku zostały wstrzymane. Zdaniem Pana Wójta
– Komisja popełniła błąd, że wskazała bez analizy konkretną szkołę. Jednakże
pomysł jest do rozważenia i wymaga analizy. Do wybrania konkretnych
rozwiązań trzeba się dobrze przygotować i dokonać stosownych wyliczeń.
Natomiast, że trzeba coś zrobić to jest przesądzone. Zwracając się do
Pani Dyrektor H. Piela-Sobol powiedział, Gmina nie będzie szukać
oszczędności jeśli Pani Dyrektor zmniejszy budżet Szkoły Podstawowej
w Ruszelczycach rocznie o kwotę 282 000 zł. Środki te mogłyby wówczas
zrównoważyć wpływy do Budżetu Gminy z subwencji oświatowej. Państwo
Polskie zapomniało o małych szkółkach wiejskich i dzisiaj to co się dzieje po
gminach to nie jest wina samorządu gminnego, radnych czy komisji. Powoduje
to niż demograficzny, zasady podziału subwencji oświatowej. Jest to proces
postępujący, gdyż stale, rokrocznie wzrastają wydatki na wypłatę wyrównań
dla nauczycieli. Nauczyciele są nawet zgodni do zamrożenia płac lub też
zrezygnować z dodatków wyrównawczych, ale Gmina nie ma takiej władzy.
Musi się wspólnie znaleźć rozwiązanie tego problemu. Wykazane dotychczas
oszczędności nie uratują całkowicie sytuacji w oświacie. One mogą wynosić,
nawet po odliczeniu wypłaconych odpraw, w granicach środków na wypłatę
wyrównania. Zdaniem Pana Wójta – Na Komisji padały różnego rodzaju
propozycje. Jednak wdrażając jakiś pomysł należy go gruntownie sprawdzić.
Obecnie trudno jest określić, czy w danej szkole zmieszczą się planowane do
przeniesienia dzieci. Trzeba będzie zdawać sobie sprawę, że istniejącą
infrastrukturę oświatową nie będzie można szybko zmienić, bo nie będzie
Gminy na to stać. Trzeba również zdawać sobie sprawę – jak powiedział Pan
Wójt, że działania te będą ze szkodą dla dzieci, ale nic nie można zrobić, bo to
Rządzący Państwem Polskim od Gminy wymagają podejmowania decyzji
w sprawie szkół. Nie patrzą oni na rozwiązanie tego problemu w skali całego
kraju.
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Następnie głos zabrała Prezes Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Krzywczy Pani Jolanta Sas-Flisak. Zdziwiło ją to,
że kiedy chodzi o sprawy decydujące o zatrudnieniu nauczycieli Związki
Zawodowe nie są poinformowane o organizowanych zebraniach.
Ponadto dziwiło ją, że w pierwszej kolejności informuje się o tych zmianach
mieszkańców Gminy na Zebraniach Wiejskich a nie na Radach
Pedagogicznych.
Pytała ona – Dlaczego mówiąc o problemach długofalowych nie pomyślano
tego wcześniej, żeby zaplanować wszystkie te zmiany. Zdaniem Pani Prezes powinien być opracowany długofalowy plan zatrudniania. Nauczyciele powinni
być poinformowani z dużym wyprzedzeniem o planowanych zmianach.
Pani J. Sas-Flisak powiedziała również, że powinien powstać regulamin cięć
w Oświacie.
Ponadto powiedziała, że wypchnięcie nauczyciela na wcześniejszą emeryturę,
odczuwane jest jako wymuszanie. W związku z tym pytała - Jak się czuje dana
osoba jak się ją do czegoś przymusza? To jest prawo, z którego nauczyciel
może skorzystać, ale nie musi.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie Pani Elżbieta
Urban zabierając głos powiedziała, że zaskoczona jest wnioskiem Komisji
o przekształceniu Szkoły w Bachowie na strukturę organizacyjną klas 0, I-III.
Pytała radnych - Co z pracownikami, których się zwolni z pracy, którzy nie
znajdą
zatrudnienia
w
Szkołach
Podstawowych
w
Bachowie
i w Ruszelczycach? Pytała o podsunięcie pomysłu w sprawie sposobu
zatrudniania, dopełniania etatu, zaradzenia bezrobociu wśród nauczycieli
wskutek zmian organizacyjnych? Czy przemyślany został ujednolicony sposób
zatrudniania nauczycieli na terenie Gminy? Czy będzie podjęta uchwała
o utworzeniu zespołu szkół, który będzie miał możliwość zatrudniania
nauczycieli na kilka placówek na terenie Gminy? Pani Dyrektor zaskoczona
była, zmianą struktury organizacyjnej Szkoły w Bachowie ze względu na jej
położenie. Prosiła ona, aby rozważyć szczególnie - Jaką drogę przebywa
dziecko do szkoły obecnie, a jaką będzie przebywać do kładki, jeżeli będzie
zapewniony dowóz do Szkoły w Babicach. Pytała także – Skąd wzięła się
informacja, że część dzieci nie chodzi od Szkoły w Bachowie a dojeżdża do
Szkoły w Dubiecku?
Pan Wójt powiedział – z arkusza organizacyjnego wynikało, że 14 dzieci
mieszkających na terenie Bachowa nie uczęszcza do szkół z terenu Gminy
i w związku z tym na Komisji zostało to przyjęte jako uczęszczanie do Szkoły
w Dubiecku. Zdaniem Pana Wójta – Jakby dzieci te były w tamtejszej szkole to
można byłoby próbować je przyciągnąć.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywczy Pani Barbara Stodolak
powiedziała, że jest zaskoczona informacją o likwidacji placówek oświatowych
na terenie Gminy. Rozumie problem. Jej zdaniem osobie, która dużo czasu
poświęca swoją pracę na wykształcenie młodego pokolenia, należy się
szacunek. Uczeń to osobowość, charakter i umiejętności, które nauczyciele
wyzwalają mając ku temu profesjonalne przygotowanie.
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Jest to pasja życiowa wielu ludzi, którzy oddają swoje serc i pracują rzetelnie
Sprawy te są trudne do rozwiązania, ale trzeba się nad nimi pochylać.
Ponadto poinformowała, że w klasach I – III sale muszą być większe, gdyż
dużo nauki jest poprzez zabawę i ruch i nie jest możliwe przyjęcie uczniów
z innych szkół. Natomiast w klasach IV – VI są to trzy sale lekcyjne, do
obecnej grupy uczniów można dołączyć nie więcej niż 2, 3 lub 4 uczniów
z innych szkół. Poinformowała o konieczności zorganizowania spotkania
całego środowiska oświatowego celem poinformowania ich o planowanych
zmianach.
Pani Dyrektor E. Urban zabierając ponownie głos pytała – Jaki udział
w kosztach utrzymania poszczególnych Szkół w Bachowie, w Reczpolu
i w Ruszelczycach mają oddziały przedszkolne, które są na utrzymaniu
Gminy? Czy przedstawione koszty utrzymania poszczególnych placówek
zawierają koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, gdyż jest to
1/7 ogólnych kosztów?
Pan Wójt odpowiedział, że wykazanie tych kosztów nie zmieni sytuacji
w oświacie, gdyż 92% kosztów oświatowych to są koszty płacowe, pozostałe
to są znikome koszty. Ponadto Pan Wójt powiedział, że w bieżącym roku
szkolnym 2011/2012 nic się nie zmieni oprócz tych zmian zaproponowanych
w arkuszach organizacyjnych.
Pani Dyrektor H. Piela-Sobol pytała – Ilu uczniów w przyszłym roku
szkolnym 2012/2013 będzie uczęszczać do Szkoły w Ruszelczycach
i w pozostałych szkołach?
Pan Wójt przedstawił przewidywane dane liczbowe uczniów
w poszczególnych szkołach na terenie Gminy na podstawie liczby urodzeń.
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że jest również problem
z wygospodarowaniem oszczędności na modernizację bazy dydaktycznej
szkół. Obecnie planowane są niewielkie środki finansowe na ten cel, ale
trzeba mieć na uwadze, że w przyszłości koniecznym będzie doposażenie
szkół w pomoce dydaktyczne. Jego zdaniem – j żeli wejdą w życie dzienniki
elektroniczne, niezbędnym będzie zakup laptopów. Środki finansowe będą
musiały być w razie potrzeby zabezpieczone także na zakup i wdrożenie
programów interaktywnych, aby szkoła mogła odpowiednio funkcjonować.
Pan Wójt odpierając zarzuty Pani Dyrektor H. Piela-Sobol odnośnie
niepodejmowania decyzji o likwidacji Szkoły w Reczpolu powiedział, że nie
preferuje szkoły w Reczpolu. Na równi traktuje wszystkie szkoły, dlatego
zalecenia przekazane zostały do wszystkich szkół. Intencją Komisji – jak
zauważył Pan Wójt - nie było wskazywanie konkretnej szkoły, bo być może
będzie to dotyczyć trzech, lub też nie będzie dotyczyć żadnej szkoły. Ponadto
Pan Wójt wyjaśnił, że w sprawie problemów oświatowych jeszcze nie było
organizowane żadne spotkanie z mieszkańcami Gminy. Na spotkaniach
z Dyrektorami przekazywane są na bieżąco informacje o problemach
w oświacie na terenie Gminy. Informacje te Dyrektorzy powinni również
przekazywać Radom Pedagogicznym i całemu Gronu Nauczycielskiemu.
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Odnosząc się do sprawy poruszanej wcześniej przez Panią Prezes Zarządu
Oddziału ZNP w sprawie ustalenia kryteriów, kogo ma dotyczyć zaistniała
sytuacja w oświacie Pan Wójt wyjaśnił, że organ prowadzący podejmuje
decyzje o łączeniu klas, a w gestii dyrektora jest ustalenie kryteriów kogo to
będzie dotyczyć.
Odnosząc się do sprawy poruszanej przez Panią J. Sas-Flisak
w sprawie
opracowania
długofalowego
planu
zatrudnienia
Pan Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że opracowanie takiego planu
należy do kompetencji poszczególnych dyrektorów szkół.
Radny Pan Wojciech Sawicki wyjaśnił, że pomimo pewnych nieścisłości
w protokole, wnioski z Komisji są propozycjami, którymi wszyscy będziemy
musieli się zająć. Wysunął on oczekiwania od strony dyrektorów odnośnie
propozycji ewentualnego rozwiązania problemu utrzymania szkół. Odnosząc
się do Pani Prezes powiedział, że jeżeli, ktoś z nauczycieli nabył prawa
emerytalne to odchodzi i na to miejsce zatrudniani są nowi. Jeżeli ktoś nabył te
prawa i nie odchodzi to blokuje możliwość zatrudnienia młodego pracownika
po studniach. Zdaniem Radnego Pana W. Sawickiego - Zarzut, że Gmina chce
wypchać nauczycieli na przedwczesną emeryturę jest bezpodstawny. Gmina
oczekuje na konkretne propozycje od strony Związku Nauczycielstwa
Polskiego, a nie wymuszanie bezpodstawnych działań.
Pani Dyrektor E. Urban poprosiła, aby wstrzymać się z realizacja
wniosku o zmianę struktury organizacyjnej szkół. Nie dawać tak mało czasu
jak jeden rok szkolny na przygotowanie się na te proponowane zmiany.
Pan Wójt w odpowiedzi powiedział, że za bardzo nie ma tego czasu,
gdyż Gmina może stać się niewypłacalna i wówczas nie będzie możliwości na
szukanie ewentualnych rozwiązań tego problemu. Inną kwestią jest też to,
że obecnie na zadania bieżące nie można zaciągać żadnych kredytów,
a utrzymanie szkół to są w szczególności zadania bieżące.
Pani E. Urban zabierając ponownie głos wysunęła propozycję
poszukania oszczędności na wypłatach dodatku wyrównawczego dla
nauczycieli. Jej zdaniem należy zatrudniać nauczycieli w taki sposób, aby
nauczyciel zatrudniony w danej szkole na kilku godzinach jednocześnie był
zatrudniony na tej samej umowie o pracę w jakimś powołanym Zespole Szkół.
Zdaniem Pani Dyrektor jest to najprostszy sposób na uniknięcie skutków
obliczeń tego dodatku, gdyż cząstki etatów z każdej ze szkół obliczane są
oddzielnie i w związku z tym powstają niedopłaty do średniej krajowej.
Pan Przewodniczący Rady zapewnił, że żadne decyzje w sprawie
reorganizacji szkół nie będą podejmowane w tajemnicy. Jeśli będą
przygotowane stosowne wyliczenia będzie zwołane posiedzenie komisji, na
które dyrektorzy będą zapraszani.
O godz. 1150 Przewodniczący obradom ogłosił przerwę w obradach,
która trwała do godz. 1218.
W trakcie przerwy salę obrad opuścił Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Pan Bogusław Krzywiński usprawiedliwiony u Przewodniczącego Rady Gminy.
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Ad. 4.
Po przerwie Skarbnik Gminy Pani Beata Wielgosz przedstawiła projekt
uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego
w roku budżetowym 2011 pn. "Budowa obiektów użyteczności publicznej
o charakterze kulturalnym w miejscowościach: Reczpol, Ruszelczyce
i Skopów oraz zagospodarowanie centrum miejscowości Krzywcza" wraz
z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
Zastępca Wójta Pani Ewa Szymańska na prośbę Radnego
Pana Wacława Sobola przedstawiła szczegółową informację na temat zakresu
zadań inwestycyjnych związanych z budową obiektów użyteczności publicznej
o charakterze kulturalnym w miejscowościach: Reczpol, Ruszelczyce
i Skopów oraz zagospodarowanie centrum miejscowości Krzywcza.
Radny Pan Wojciech Sawicki pytał – Czy na chwilę obecną przybudówki
przy świetlicach wiejskich są konieczne? Zdaniem Radnego wykonanie
parkingu w Krzywczy na działce gminnej koło sklepu CENTRUM jest
ważniejsze niż finansowanie tych dobudówek.
Pani E. Szymańska wyjaśniła, że zadanie realizowane w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest uwarunkowane tym, iż na
miejscowość nie może zostać przekroczona ustalona górna kwota na
realizację tych zadań, a realizacja tego parkingu przekroczyłaby tą określoną
pulę środków. Ponadto dofinansowanie do realizacji tych zadań wyniesie
75% ogólnych kosztów tego zadania, a 25% będą stanowić środki własne.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała
Nr 42/VIII/2011).
Skarbnik Gminy Pani Beata Wielgosz przedstawiła projekt kolejnej
uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Krzywcza wraz z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 43/VIII/2011).
Następnie Skarbnik Gminy Pani Beata Wielgosz przedstawiła projekt
uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krzywcza na 2011 rok wraz z uzasadnieniem do tego
projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 44/VIII/2011).
Kierownik Referatu Urzędu Gminy Pani Krystyna Śmigielska
przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie przekazania do
sprzedaży nieruchomości (działki nr 237/6 o pow. 0,0579 ha w Krzywczy)
stanowiącej własność Gminy Krzywcza wraz z uzasadnieniem do tego
projektu uchwały.
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Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek 21 mieszkańców
„Osiedla” w Krzywczy o wycofanie działki nr 237/6 w Krzywczy ze sprzedaży
ze względu na pomysł przeznaczenia jej na działkę rekreacyjną i późniejszego
urządzenia tam placu zabaw dla dzieci.
Radny Pan Wacław Sobol zabierając głos powiedział – Mieszkam tam
od 20 lat ma tym „Osiedlu”. Plac zabaw przez 20 lat nie powstał, kiedy
„Osiedle” było młode i pełne dzieci. Nie sądzę, żeby tam powstał. Ponadto
niżej „Osiedla” jest małe boisko, hala sportowa koło Gimnazjum. Pan W. Sobol
zauważył, że powyżej Przedszkola jest plac niezagospodarowany 0,25 ha lub
0,30 ha na którym można urządzić duży plac zabaw. Przedszkole ma
urządzony plac zabaw. Poniżej Piekarni jest „grzybek” i boisko. Zdaniem Pana
W. Sobola – Jest tam dużo miejsca na plac zabaw i na zabawę. Powiedział on
również, że nikt tam do tej pory nic nie robił i robił nie będzie. Przez 20 lat nie
było nikogo, aby trawę tam wykosić. Pan W. Sobol stoi na stanowisku,
że należy tą działkę sprzedać.
Radny Pan Stanisław Lewiarz poprosił mieszkańców „Osiedla”,
uczestniczących na sesji, o wypowiedź w tej sprawie. My Radni – jak
powiedział Pan S. Lewiarz - spoza miejscowości Krzywcza nie chcemy się
komuś wtrącać. Niech Rada Sołecka z Krzywczy i mieszkańcy się wypowiedzą
na ten temat.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek o wycofanie
przedmiotowej działki ze sprzedaży został przygotowany przez Sołtysa przy
współpracy z Radą Sołecką wsi Krzywcza.
Radny Pan W. Sobol zwracając się do Przewodniczącego Rady Gminy
powiedział, że jest w stanie udowodnić, iż drugą listę przyniesie za tydzień
i te same osoby będą za sprzedażą tej działki.
Pan Przewodniczący Rady prosił o mieszkańców Krzywczy
o wypowiadanie się na ten temat.
Radny Pan Leszek Martyn poprosił o zwołanie Zebrania Wiejskiego wsi
Krzywcza ze względu na różne wersje.
Pani K. Śmigielska powiedziała, że w ewidencji gruntów działka ta nie
figuruje jako mienie wsi i w związku z tym wniosek ten nie wymaga uzyskania
opinii Zebrania Wiejskiego. Jednakże zwołanie Zebrania i uzyskanie tej opinii
może posłużyć dla spełnienia formalności, aby mieszkańcy mogli
wypowiedzieć się w tej sprawie.
Radna Pani Maria Napora powiedziała – Skoro ta działka tyle lat nie
była używana i chłopak młody chce ją kupić i budować się, coś na niej robić to
bądźmy przychylni.
Radny Pan Wojciech Sawicki powiedział – Zaangażowanie Pana
Sołtysa w kwestie tej działki, budowy placu zabaw i jego dzisiejsza obecność
tutaj wśród nas o czymś świadczy. Pana Sołtysa widziałem raz tylko
nie więcej. Poniżej mamy trzy miejsca: Przedszkole, Gimnazjum i Park
zadrzewiony w związku z tym poddał pod rozwagę – Czy działka na
rozwidleniu dróg jest dobrym miejscem na lokalizację placu zabaw? Jak jest
chętny ktoś do kupienia to niech nie rosną chwasty, bo Gminy nie stać na
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sfinansowanie budowy placu zabaw, gdzie urządzenia są drogie i muszą
posiadać atesty.
Zdaniem Pana Przewodniczącego Rady najlepszym rozwiązaniem
byłoby, aby wnioskodawca stawił się na posiedzenie, uzasadnił swój pomysł
oraz przedstawił posiadane środki na urządzenie tego placu zabaw.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
przyjęty 10 głosami „za”, 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosami „wstrzymującymi
się” (Uchwała Nr 45/VIII/2011).
Kierownik Referatu Urzędu Gminy Pani K. Śmigielska przedstawiła
kolejny projekt uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie przekazania do
sprzedaży nieruchomości (działki nr 215 o pow. 0,0530 ha zabudowanej
budynkiem mieszkalnym w Woli Krzywieckiej) stanowiącej własność Gminy
Krzywcza wraz z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
Pani K. Śmigielska poprosiła o rozważenie możliwości – Czy Gmina
będzie dalej utrzymywać ten budynek wymagający remontu jako mieszkanie
socjalne, czy też przekaże je do sprzedaży?
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 46/VIII/2011).
Następnie Pani K. Śmigielska przedstawiła kolejny projekt uchwały Rady
Gminy Krzywcza uchylającej uchwałę własną Nr 293/XLI/2009 z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Krzywcza wraz z uzasadnieniem do tego
projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” (Uchwała Nr 47/VIII/2011).
Pani K. Śmigielska przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy Krzywcza
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (działek położonych
w Skopowie) wraz z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” (Uchwała Nr 48/VIII/2011).
Pani K. Śmigielska przedstawiła także projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej
zabudowanej (działki nr 231/2 o pow. 0,1254 ha w Krzywczy), stanowiącej
własność Gminy Krzywcza na rzecz użytkownika wieczystego wraz
z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 49/VIII/2011).
Następnie Pani K. Śmigielska przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny
sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabytkowej wraz
z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
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W Uchwale tej wyrażono zgodę na obniżenie bonifikaty od ceny netto
sprzedaży nieruchomości położonej w Krzywczy oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działa nr 231/2 o pow. 0,1254 ha objętej wpisem do rejestru
zabytków sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika
wieczystego z 50% na 1%.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 50/VIII/2011).

Ad. 5.
Przewodniczący Komisji Pan Leszek Martyn przedstawił Protokoły
z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej,
Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta Rady Gminy Krzywcza na
temat przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych, które
odbyły się w dniach 14 i 15 kwietnia oraz 2 i 23 maja 2011 r.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział – 17 lat temu Gmina przekazała
środki na budowę drogi „osiedlowej” w Krzywczy. Mieszkańcy w czynie
społecznym wykonali kanalizację burzową na odcinku 300 m z materiału
zakupionego przez Gminę. Obecnie droga ta niszczeje. W związku z tym
złożył prośbę o położenie pięciocentymetrowej warstwy asfaltu na tej drodze.
Pan W. Sobola zaproponował, aby środki pochodzące ze sprzedaży działki na
„Osiedlu” przeznaczyć na wykonanie tego zadania, a pozostałą kwotę pokryć
z Budżetu Gminy. Zapewnił, że mieszkańcy oczyszczą i przygotują podłoże na
położenie tego asfaltu.
Przewodniczący Komisji Pan Leszek Marty powiedział - Komisja
stwierdziła, że środki na ten cel w kwocie 100 000 zł zostały zadysponowane
na najpilniejsze potrzeby.
Sołtys wsi Wola Krzywiecka Pan Jan Wanat powiedział – Komisja
uczestniczyła w przeglądzie dróg w Woli Krzywieckiej, ale nie uwzględniła do
remontu drogę do „Antoniowa”. Koszt tego remontu wyniesie 6 500 zł.
Przewodniczący Komisji Pan Leszek Martyn powiedział, że w Woli
Krzywieckiej planuje się dokończenie drogi przez wieś na odcinku 30 m
od kanału do granicy.
Sołtys Pan J. Wanat powiedział – Myśmy z Komisją nie byli tam
i nie było takiego zgłoszenia.
Przewodniczący Komisji Pan L. Martyn powiedział, że wniosek
w sprawie remontu tego odcinka zgłoszony został na posiedzeniu Komisji.
Sołtys Pan J. Wanat stwierdził, że są pilniejsze potrzeby. Są drogi, na
których ze względu na stan drogi, przejazd jest utrudniony.
Pan L. Martyn powiedział - Realizujemy projekt i pozostawienie odcinka
30 m jest niepoważne.
Radny Pan Adam Czarniecki pytał – Czy jest ujęta do remontu droga
„na Pająkową”?
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Pan Wójt powiedział – Po analizie przepisów z zakresu prawa
Zamówień Publicznych okazało się, że z sołeckich pieniędzy w sumie z tymi,
które pozostały na remonty nie za bardzo jest możliwość wydać w trybie
zamówień „z wolnej ręki”. Prawdopodobnie ogłoszony zostanie przetarg. Ceny
powinny się podwyższyć i stąd też przez pracowników Urzędu Gminy zostały
dokonane pomiary w terenie, żeby na jakiejś bazie można było zrobić
kosztorys. Wyliczone zostały drogi ujęte w protokole z komisji, jak i te drogi
wykonywane z „funduszy sołeckich”. Koszt drogi „na Pająkową” został
wyliczony na kwotę ok. 9 000 zł. Ustalono, że połowa tej kwoty będzie pokryta
z „funduszu sołeckiego”. Po przetargu ceny te mogą spaść.
Sołtys Pan J. Wanat prosił o remont drogi prowadzącej do między
innymi jego posesji polegający na położenie masy asfaltowej o grubości 5 cm.
Zadeklarował on sfinansowanie połowy kosztów tej inwestycji jako wkład
własny okolicznych mieszkańców.
Pan Wójt powiedział, że znana jest długość tego odcinka, ale nie znana
jest jej szerokość. Koszt wyniesie ok. 8 500 zł. Pan Jan Wanat zadeklarował
jako mieszkaniec Woli Krzywieckiej wyłożyć własne środki finansowe w kwocie
4 000 zł.
Pan L. Martyn powiedział, że jeżeli Komisja wyrazi poparcie to wniosek
ten może być realizowany zważywszy, iż po przetargu mogą powstać
oszczędności.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział – Komisja napisała wnioski, Rada
Gminy zapoznała się z nimi a następnie będzie dyskutować nad ich
przyjęciem.
Pan Wójt powiedział – Oczekuję decyzji w sprawie remontu dróg, bo
czas leci i nie ma już czasu dłużej czekać. Przyjmuję jakieś propozycje.
Natomiast, gdy odbędzie się przetarg i wystąpią oszczędności to wtedy można
dyskutować nad pozostającymi oszczędności.
Radny Pan W. Sobol powiedział – Dyskutować nad tym co Komisja
zapisała to nie ma sensu, bo Komisja zapisała co uważała. Teraz, gdy mamy
dyskutować nad zasadnością podziału tych środków, to należy otworzyć
dyskusję na ten temat.
Pan Wójt powiedział – Po to Komisja jeździła po terenie, że widziała
stan dróg i propozycja Komisji jest wyjściowa i do niej się należy odnosić.
Radny Pan W. Sobol ponownie prosił o rozwagę, ponieważ gdyby
działka na „Osiedlu” w Krzywczy została sprzedana, to za uzyskane środki
można położyć masę asfaltową na drodze na „Osiedlu” w Krzywczy.
Pan Przewodniczący pytał – Czy wszyscy się zgadzają z wnioskami
przedstawionymi w protokole Komisji?
Radny Pan Józef Opałka pytał – o sprawę realizacji wniosku w sprawie
przebudowy przepustu (wyjazd z drogi powiatowej) koło Szkoły w Bachowie?
Pan Wójt powiedział, że trudno jest w tej chwili odpowiedzieć na
to pytanie.
Pan L. Martyn zaproponował, aby wniosek Pana J. Wanata poddać pod
głosowanie.
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W międzyczasie o godz. 1333 salę obrad opuścili Radni Pani Maria
Napora i Pan Wojciech Sawicki usprawiedliwieni u Przewodniczącego Rady
Gminy.
Pan Przewodniczący powiedział, że jeżeli będziemy głosować to nad
dwoma wnioskami zgłoszonymi przez Pana J. Wanata i Pana W. Sobola.
Radny Pan Marek Bosak powiedział, że głosowanie nad przyjęciem do
realizacji tych wniosków nic nie da gdyż trudno będzie określić jaka kwota do
rozdysponowania pozostanie po przetargu.
Następnie Pan Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W wyniku głosowania nad przyjęciem protokołu wraz z wnioskami Komisji
ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności
i Ochrony Konsumenta Rady Gminy Krzywcza w sprawie wyboru do remontu
dróg gminnych przyjęte zostały jednogłośnie 11 głosami „za”.

Ad. 6.
Wójt Gminy Krzywcza Pan Witold Szpytman przedstawił sprawozdanie
o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (Informacja stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
W dyskusji Radny Pan Wacław Sobol pytał – Czy jest możliwe zmienić
projekt budowy pomnika i parkingu w Krzywczy, aby parking był usytuowany
od strony sklepu?
Pan Wójt odpowiedział, że tam obecnie nie ma parkingu więc
proceduralnie musi się wykonać pozwolenie na budowę i dlatego byłby to duży
problem. Natomiast remontując istniejące obiekty można to zrobić na
zgłoszeniu.

Ad. 7,8.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach Pani Halina PielaSobol ponownie prosiła o wykreślenie niejasnego wniosku zgłoszonego na
posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Kultury oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy
Krzywcza w sprawie częściowej likwidacji Szkoły Podstawowej
w Ruszelczycach.
Radna Pani Bożena Banaś nawiązując do prośby przedmówczyni
wnioskowała o przesłuchanie nagrania z tego posiedzenia Komisji celem
porównania i sprecyzowania wniosków zapisanych w protokole.
Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że ponownie
przesłuchane zostanie nagranie z posiedzenia tej Komisji i na tej podstawie
wprowadzone zostaną ewentualnie poprawki do tego protokołu. Każdy będzie
mógł się z tym protokołem zapoznać. Jeśli będzie on odzwierciedlał przebieg
obrad to wówczas zwołane zostanie posiedzenie Komisji, na którym można
będzie takie wnioski składać.
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Pan Wójt wyjaśnił, że tylko Komisja może swoje wnioski zmieniać.
Ponieważ zgłoszony został wniosek o zmianę zapisu to musi ono trafić do
odpowiedniej Komisji, która ten wniosek rozpatrzy i ustosunkuje się do niego.
Sołtys wsi Średnia Pan Marian Świgoń wnioskował o wykonanie ubikacji
w budynku Świetlicy Wiejskiej w Średniej.
Ponadto Pan M. Świgoń wnioskował, aby Sołtysi na sesji mieli wgląd do
protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Pan Wójt zapewnił, że od następnej Sesji Rady Gminy protokół będzie
przygotowywany w 2 egzemplarzach, z których jeden przed sesją będzie
przekazywany do wglądu sołtysom a drugi radnym.
Radny Pan W. Sobol prosił o rozpatrzenie sprawy zakupu
podgrzewacza wody w budynku „Spichlerza” przy stadionie sportowym
w Babicach.
Pan Wójt poprosił radnych o podjęcie decyzji w sprawie przekazania
środków finansowych na zakup tego podgrzewacza w kwocie 1 500 zł.
Radny Pan W. Sobol powiedział – w budynku „spichlerza” w Babicach
brakuje drzwi do ubikacji. Poprosił o przekazanie środków finansowych
pozwalających na dokończenie remontu wewnątrz tego budynku.
Radny Pan Marek Bosak powiedział, że obecnie niezbędnym jest
instalacja ciepłej wody, żeby można było po meczu ręce umyć. Nie będzie to
wielki koszt, gdyż Prezes PKS UNUM Babice Pan Zbigniew Korytko deklaruje
nieodpłatnie zainstalować ten podgrzewacz wody.
Sołtys wsi Pan Jan Wanat pytał – Jak będzie rozstrzygnięta sprawa
remontu drogi do „Antoniowa” w Woli Krzywieckiej? Czy Pani Kwaśna
dostanie odpowiedź? Czy zostanie ta droga zepchana?
Pan Wójt powiedział – z zaplanowanej w Budżecie Gminy kwoty
180 000 zł, 80 000 zł zostało przekazane do dyspozycji Sołtysom, a 100 000 zł
zostały rozdysponowane przez radnych. Jeśli będą wpływać jakiekolwiek
wnioski w sprawie remontów dróg będę się odnosić – jak powiedział Pan Wójt
- do tego na co zostały one przydzielone. Wszystkich wniosków nie jesteśmy
w stanie zrealizować.
Radny Pan Józef Opałka pytał o źródło sfinansowania wydatku na
zakup podgrzewacza wody?
Pan Wójt powiedział, że środki te będą pochodzić z wydatków na
utrzymanie boisk.
Radny Pan Adam Czarniecki pytał – Dlaczego nie zamontowano licznika
na wodę w „Spichlerzu”?
Pan Wójt powiedział, że w budynku Ośrodka KolonijnoWypoczynkowego w Babicach będzie prowadzony remont. Po uruchomieniu
Ośrodka woda będzie dostarczana ze studni głębinowej ujętej w projekcie do
wybudowania podczas tego remontu. Woda do Ośrodka obecnie nie jest
potrzebna, bo zawieszone jest wynajmowanie tego lokalu. Ośrodek ten nie
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trzyma żadnych standardów i został przekazany w dyspozycję Związkowi
Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Jednakże jest to zasadnicze
ograniczenie do „Spichlerza”, z którego korzysta Klub PKS UNUM Babice.
Prezes Pan Z. Korytko uzgodnił ze Spółką Wodną „Złoty Wieniec” w Babicach,
że wykonana przyłącz do „Spichlerza” i zamontuje tam licznik omijając
Ośrodek.
Następnie Pan Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W wyniku głosowania wniosek o przekazanie kwoty 1 500 zł na zakup
podgrzewacza wody w celu zamontowania go w „Spichlerzu” w Babicach
przyjęty został 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym”.
Sołtys wsi Średnia Pan M. Świgoń wnioskował o interwencję w sprawie
złego stanu technicznego mostu w ciągu drogi powiatowej za sklepem
w Średniej.
Pan Wójt powiedział, że wniosek ten został zapisany i przekazany do
realizacji.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krzywczy Pan Zygmunt Sobol
podziękował Radzie Gminy za przekazanie środków finansowych na remont
Centralnego ogrzewania w podległej mu Szkole.
Sołtys wsi Skopów Pan Franciszek Dudycz pytał – Kto ma kosić boisko
w Skopowie?
Pan Wójt powiedział – Mamy pracowników, którzy wykonują koszenia,
tylko w tej chwili nie mamy takiej ilości tych pracowników jak poprzednie lata
stąd mamy przesunięcia. Prowadzone będą rozmowy ze strażakami może
wynegocjowane zostanie wykonanie przynajmniej jednego koszenia.
Protokół został przyjęty jednogłośnie przez aklamację.

Ad 9.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1438
VIII zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VI kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) dr Piotr Pękalski
Protokołował
Mieczysław Klimko

