Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 7 lipca 2011 r.

OA.0002.9.2011

PROTOKÓŁ Nr IX/2011
z obrad IX sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
30 czerwca 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na IX 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. 1010 otworzył
sesję i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą
obecności aktualnie w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Rady
Gminy wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał.
Następnie Przewodniczący obradom przedstawił projekt porządku
obrad.
Wójt Gminy Pan Witold Szpytman wnioskował o zmianę porządku obrad
poprzez dodanie do punktu 4 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
podjęcie współpracy pomiędzy Gminą Krzywcza a Miastem Mościska oraz
uzasadnił powód jego przygotowania.
Zaproponowana poprawka do projektu porządku obrad w wyniku
przeprowadzonego głosowania przyjęta została jednogłośnie (15 głosami za).
Porządek obrad w całości łącznie z wprowadzonymi zmianami w wyniku
przeprowadzonego głosowania przyjęty został jednogłośnie (15 głosami za).
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach obejmuje:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3. Przyjęcie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok w tym:
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzywcza,
- rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2010 rok,
- rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Krzywcza absolutorium z tytułu wykonania
budżetu na 2010 rok,
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4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Krzywcza, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej
oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku
budżetowego,
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
- przekazania do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 2544/1, nr 2544/2
o łącznej pow. 1,38 ha położonych w Bachowie) stanowiących własność
Gminy Krzywcza,
- zmieniająca uchwałę własną Nr 24/IV/2006 Rady Gminy Krzywcza
z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie przekazania do sprzedaży
nieruchomości (dz. nr 128, o pow. 0,1104 ha położoną w Woli
Krzywieckiej) stanowiącej własność Gminy Krzywcza,
- zmieniająca uchwałę własną Nr 142/XIV/2000 Rady Gminy Krzywcza
z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przekazania do sprzedaży
nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 342, o pow. 0,1479 ha
położoną w Woli Krzywieckiej) stanowiącej własność Gminy Krzywcza.
- wyrażenia zgody na podjęcie współpracy pomiędzy Gminą Krzywcza
a Miastem Mościska.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,
6. Interpelacje i zapytania radnych,
7. Wolne wnioski i informacje,
8. Zakończenie obrad.

Ad 2.
Protokół Nr VIII/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.
Przystępując do realizacji punktu 3 obrad Przewodniczący Rady Gminy
Pan Piotr Pękalski oddał głos Skarbnikowi Gminy Pani Beacie Wielgosz, która
przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie z dnia 18 maja 2011 r. Nr 11/33/2011 w sprawie opinii
o sprawozdaniu Wójta Gminy Krzywcza z wykonania budżetu za 2010 rok.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marek Bosak
odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2011 roku.
Z treści tego protokołu wynika, że Komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2010 r. i złożyła wniosek do Rady
Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krzywcza za 2010 r.
Następnie Sekretarz Gminy Pan Kazimierz Trojan przedstawił projekt
uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
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sprawozdań za 2010 rok – przyjęta 14 głosami za przy 1 głosie
wstrzymującym się (Uchwała Nr 51/IX/2011).
Pani Beata Wielgosz zabierając ponownie głos przedstawiła Uchwałę
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia
7 czerwca 2011 r. Nr 11/36/2011 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Krzywcza o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
za 2010 rok.
Radny Pan Wacław Sobol pytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej –
„Na ile wcześniej została zwoływana Komisja, czyli kiedy był podany członkom
Komisji termin posiedzenia?”
Na prośbę Przewodniczącego obrad o odniesienie się do tego pytania
pracownik Urzędu Gminy Pan Mieczysław Klimko powiedział, że nie pamięta
tak szczegółowych danych.
Zdaniem Radnego Pana Wacława Sobola – „Komunikat na stronie
BIP Krzywcza ukazał się na dwa dni przed posiedzeniem Komisji, co
powoduje, że nie każdy ma możliwość, przynajmniej Ja chciałbym być na tej
Komisji a tak krótki termin, dwa dni wcześniej umieszcza się na stronie
internetowej uniemożliwiło to. Dlatego – jak powiedział Pan W. Sobol –
zadałem pytanie – Jeżeli był taki szybki, to co było powodem, a jeżeli był
wcześniej zwołany, to dlaczego tak późno była informacja?”
Pan Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że w formie pisemnej
było to posiedzenie zwołane na 7 dni. Natomiast dlaczego na BIP nie zostało
ogłoszone w terminie nie jestem w stanie wyjaśnić Panu. Po przerwie zostanie
to wyjaśnione.
Rady Pan Wacław Sobol pytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej –
„Czy poza sprawozdaniem przedstawionym, czy Komisja dokonywała
sprawdzeń innych dokumentów? Jeżeli tak to jakich?
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Bogusław Krzywiński zabierając
głos w tej sprawie powiedział – „To musi być konkretny wniosek, żeby Komisja
sprawdzała dodatkowe dokumenty.
Radny Pan Wacław Sobol odnosząc się do przedmówcy zwrócił uwagę,
że to pytanie nie było do niego kierowane.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marek Bosak powiedział – Na
Komisji były przedstawione Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za
2010 rok, Sprawozdanie finansowe, Informacja o stanie mienia komunalnego.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział – „Ja tylko pytam jakie
dokumenty? Ja nie mówię czy to jest złe, czy dobre. Ja się pytam jakie
dokumenty nic więcej?”
Pan Przewodniczący Rady Gminy zabierając głos powiedział, że co nie
zrobiła Komisja to i tak Regionalna Izba Obrachunkowa wszystko dokładnie
przeanalizowała.
Skarbnik Gminy Pani B. Wielgosz powiedziała, że termin
siedmiodniowego zwołania Komisji w formie papierowej na pewno został
zachowany. Zdaniem Pani B. Wielgosz dokumenty przygotowywane są
rzetelnie i nic nie jest w nich ukryte. Wszystko wykonane jest na podstawie
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ksiąg rachunkowych. Poprosiła, aby jak są jakieś zastrzeżenia lub pytania to,
żeby je zadawać. Radny może w każdej chwili przyjść do Urzędu i sprawdzić,
czy zapisy w księgach rachunkowych mają odniesienie do przedłożonych
sprawozdań. Dokumenty finansowe są do wglądu.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział – „Ja powtarzam, Ja tylko
zadałem pytanie – czy jeszcze, jeżeli jeszcze jakieś inne to jakie? Ja wcale
nie oceniam, czy to dobrze, czy to źle, czy to powinno być. Ja tylko zadałem
pytanie – czy tak, czy nie?”
Ze względu na brak innych pytań Pan Sekretarz Gminy odczytał projekt
uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Krzywcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok – przyjęta 14
głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się (Uchwała Nr 52/IX/2011).
Pan Wójt podziękował za udzielenie absolutorium. Za tym przyjętym
aktem – jak powiedział Pan Wójt – kryje się praca, która finał ma poprzez
udzielenie tego absolutorium. Podziękował Radzie za współpracę nad
Budżetem, który był przyjęty w 2010 roku. Prosił, aby współpraca z Radą
Gminy układała się tak jak dotychczas. Poprosił o większe zaufanie do
działalności Wójta. Podkreślił on, że nie ma zamiaru przed nikim czegoś
ukrywać. Nawet jest do wglądu wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie.
O godz. 1103 Przewodniczący obradom ogłosił przerwę w obradach,
która trwała do godz. 1121.
Po przerwie Pan Przewodniczący Rady Gminy – w związku
z wcześniejszym pytaniem i zarzutem Radnego Wacława Sobola – wyjaśnił,
że posiada dostarczone potwierdzenie z BIP umieszczenia zawiadomienia
o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Stwierdził on, że posiedzenie
zwołane było 25 maja 2011 r. natomiast na stronie BIP informacja o tym
została umieszczona 19 maja 2011 r. o godz. 13:05. Na sześć dni przed
planowanym posiedzeniem.
Radny Pan Wacław Sobol przeprosił za swoją wypowiedź.

Ad. 4.
Sekretarz Gminy Pan Kazimierz Trojan przedstawił projekt uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzywcza, kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze roku budżetowego wraz z uzasadnieniem do tego projektu
uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 53/IX/2011).

5

Następnie Wójt Gminy Pan W. Szpytman przedstawił projekt uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2011 rok wraz z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
W ramach przyznanej dotacji na modernizację dróg dojazdowych do
gruntów rolnych Radni dokonali wyboru przez aklamację drogi (działki
o nr ewidencyjnym 70) w obrębie miejscowości Babice – Połanki, gdyż koszt
remontu tej drogi jest najbliżej kwoty przyznanej dotacji.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały wraz
z naniesionymi poprawkami przyjęty został jednogłośnie 15 głosami „za”
(Uchwała Nr 54/IX/2011).
Sekretarz Gminy Pan Kazimierz Trojan przedstawił projekt kolejnej
uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie przekazania do sprzedaży
nieruchomości (działek nr 2544/1 i nr 2544/2 o łącznej pow. 1,38 ha położone
we wsi Bachów) stanowiących własność Gminy Krzywcza wraz
z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 55/IX/2011).
Następnie Pan Kazimierz Trojan przedstawił projekt uchwały Rady
Gminy Krzywcza zmieniającej uchwałę własną Nr 24/IV/2006 Rady Gminy
Krzywcza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza wraz z uzasadnieniem
do tego projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Bogusław Krzywiński pytał –
Kiedy będą przeprowadzone prace geodezyjne związane z modernizacją
ewidencji gruntów i budynków kolejnych miejscowości Gminy Krzywcza?
Pan Wójt odpowiedział – Z uzyskanych informacji rozpoczynają się
prace w Ruszelczycach i Babicach. Powiat niechętnie i z obawą podchodzi do
sprawy rozpoczęcia tych prac w Średniej, Skopowie, Bachowie, Kupnej
i Chyrzynie ponieważ – jak powiedział Pan Wójt – w tych miejscowościach
nie było przeprowadzonych scaleń gruntów.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 56/IX/2011).
Pan Kazimierz Trojan przedstawił również projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza zmieniającej uchwałę własną Nr 142/XIV/2000 Rady Gminy
Krzywcza z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przekazania do sprzedaży
nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Krzywcza wraz z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 57/IX/2011).
Na zakończenie Pan Kazimierz Trojan przedstawił projekt uchwały Rady
Gminy Krzywcza wyrażenia zgody na podjęcie współpracy pomiędzy Gminą
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Krzywcza a Miastem Mościska. Uzasadnienie do tego projektu uchwały
przedstawił Pan Wójt.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 58/IX/2011).

Ad. 5.
Wójt Gminy Krzywcza Pan Witold Szpytman przedstawił sprawozdanie
o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (Informacja stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Przedstawił on m.in. sprawę wniosku Proboszcza Parafii Grekokatolickiej w Pasłęku o nieodpłatne przekazanie pozostałości (ruiny) po byłej
cerkwi Greko- katolickiej w Kupnej celem wbudowania ich w nowobudowaną
cerkiew w ich Parafii. W związku z tym prosił Radnych o wyrażenie opinii w tej
sprawie.
Radny Pan Wacław Sobol pytał – „Przekazanie tych elementów tej
cerkwi nastąpi na zasadzie spisanej umowy pomiędzy kim a kim?”
Pan Wójt odpowiedział – Nie jest to przekazanie nieruchomości, więc
nie ma potrzeby podejmowania uchwały przez Radę Gminy.
Pan W. Sobol rozszerzając wątek swojego pytania pytał – Czy ta druga
strona zajmie się uporządkowaniem tego terenu, zamontowaniem tablicy
z rzetelnym opisem zrobionym przez fachowca ze zdjęciami?
Pan Wójt odpowiedział, że na razie wpłynęło tylko krótkie pismo
o wyrażenie zgody. Jeśli będzie ta zgoda ze strony Gminy Krzywcza to – jak
podkreślił Pan Wójt – postawione będą określone warunki. Do uregulowania
pozostaje również urządzenie drogi dojazdowej do placu cerkiewnego
w Kupnej. Powiedział on również, że Sołtys wsi Kupna, podczas
przeprowadzonej rozmowy, wyraziła wolę ustanowienia nieodpłatnej
służebności na przejście do tego placu.
Głosów przeciwnych ze strony Radnych w sprawie nieodpłatnego
przekazania tych ruin nie było.
Ponadto Pan Wójt poinformował, że wpłynął wniosek do Sołtysa
i Radnych z Ruszelczyc w sprawie sprzedaży działki nr 91/2 o pow. 0,58 ha.
Zdaniem Pana Wójta – Wniosek w tej sprawie był przedstawiony na jednym
z Zebrań Wiejskich wsi Ruszelczyce. Zebranie postanowiło, aby środki
finansowe z tej sprzedaży przeznaczyć na potrzeby miejscowości
Ruszelczyce. Był również wniosek Sołtysa Pana W. Pawłowskiego, aby
wydzielić 0,17 ha na boisko sportowe dla młodzieży. W związku z tym
Pan Wójt prosił Radnych o wypowiadanie się w tej sprawie celem
wypracowania wiążących ustaleń. Obecnie działka ta jest zachwaszczona.
Ponosi się koszty na koszenie. Zdaniem Pana Wójta – Jeżeli była wola
mieszkańców wsi Ruszelczyce to można tą działkę zagospodarować.
Radny Pan W. Sobol zwracając się do Sołtysa wsi Ruszelczyce
powiedział, że na boisku w Ruszelczycach za jedną z bramek jest pełno
porozrzucanych pustych butelek. W związku z tym podsunął pomysł, aby
młodzież, jeśli będzie się następnym razem kosić trawę na tym boisku, wpierw
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wyzbierała te śmieci. Jak raz pozbierają te śmieci to drugim razem nie będą
je tam wyrzucać.
Ponadto Pan Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym
Starostwo Powiatowe w Przemyślu zaproponowało zorganizowanie na terenie
Gminy Krzywcza Dożynek Powiatowych. Delegacji ze Starostwa
uczestniczącej w wizji lokalnej w terenie zaproponowano 3 lokalizacje: koło
Szkoły Podstawowej w Reczpolu, boisku sportowym w Krzywczy i na terenie
Ośrodka Kolonijno-Wypoczynkowego w Babicach. Z tych trzech miejsc ze
względu na warunki techniczne wybrane zostało miejsce na placu koło Szkoły
Podstawowej w Reczpolu.
Pan Wójt poinformował, że uczestniczył wspólnie z Przewodniczącym
Rady Gminy w Zgromadzeniu Stowarzyszenia Związku Gmin Fortecznych
„Twierdzy Przemyśl”. Wniosek o dotację na remont Ośrodka KolonijnoWypoczynkowego w Babicach złożono pod koniec kwietnia br. Przyszło jednak
wezwanie do usunięcia szeregu uwag, które zostały rozpisane na 36 stronach.
Uwagi te zostały już poprawione i czekają na akceptację. Zdaniem Pana Wójta
brakuje jednak koordynacji w działaniach Stowarzyszenia Związku Gmin
Fortecznych „Twierdzy Przemyśl”.
Pan Wójt poinformował również, że w sobotę w Kosienicach Gmina
Żurawica organizowane jest spotkanie przez Stowarzyszenie Sołtysów
Powiatu Przemyskiego. Dotychczas delegatem sołtysów z terenu Gminy
Krzywcza był Pan Stanisław Gierula z Chyrzyny. Zdaniem Pana Wójta –
Sołtysi z Gminy Krzywcza powinni być jego członkiem. Poprosił Sołtysów
o wybranie w dniu dzisiejszym swojego przedstawiciela na delegata do tego
Stowarzyszenia.
Pan Wójt poprosił Sołtysów, aby Ci którzy jeszcze tego nie zrobili,
zgłaszali zakres planowanych remontów dróg ze środków drogowych
w poszczególnych miejscowościach, gdyż trzeba będzie wybrać te zadania
do przetargu. Zdaniem Pana Wójta – Sołtysi powinni uzgodnić te zadania
z Radami Sołeckimi.
Radny Pan Wojciech Sawicki powiedział – Wspomniał Pan, że byli
dzisiaj Przedstawiciele Władzy Powiatowej, potem wspomniał Pan, że był na
spotkaniu, gdzie był Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Pytał on – Czy
skorzystał Pan z okazji różnych spotkań i porozmawiał odnośnie pobocza przy
cmentarzu komunalnym w Krzywczy? Bo to też dotyczy Firmy STRABAG, jak
wykonuje swoje prace. W miejscowości Korytniki dokonano zmiany
w dokumentacji. Mieszkańcy Korytnik, Sołtys, Wójt z Krasiczyna znaleźli
poparcie w Powiecie, a nawet wśród Posłów i udało się zmianę tą wywalczyć.
Pobocze przy cmentarzu w Krzywczy jest miejscem newralgicznym. W opinii
społecznej często pojawia się pytanie – Dlaczego zlikwidowano tam pobocze.
Jeśli chodzi o odprowadzenie wody można było zamontować betonowe
korytka i rozwiązało by to istniejący problem.
Pan Wójt pytał przedmówcę – Jaki ta sprawa ma związek z komisją
powiatową? Wyjaśnił przy tym, że Przedstawiciele ze Starostwa przyjechali
z Wydziału Kultury, Promocji i Oświaty.
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Pan Wójt odnosząc się do sprawy pobocza przy cmentarzu w Krzywczy
powiedział, że temat ten jest znany. Gmina Krzywcza tego nie uzgadniała na
etapie projektowania. Jedyne pytanie, które wówczas skierowano do Gminy
dotyczyło lokalizacji chodników i odpowiedź w tej sprawie została wysłana.
Cieki, rowy i inne roboty wykonywane przy drodze wojewódzkiej nie były
z Gminą uzgadniane. Wystosowano również pismo do Zarządu Dróg
Wojewódzkich z prośbą o rozważenie możliwości wstawienia i przykrycia tam
rury. Gmina deklarowała dofinansowanie do tego zakresu robót. W odpowiedzi
uzyskano informację, że na tym etapie budowy nie jest to możliwe, dlatego
iż wymagało by to uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych. Budowa w tej chwili
przekazana jest Firmie STRABAG, więc Zarząd Dróg Wojewódzkich nie jest
gospodarzem i nie utrzymuje tej drogi. Zdaniem Pana Wójta sprawa ta – jak
wynika z tego pisma – będzie możliwa do rozpatrzenia w przyszłości, jak
zakończone zostaną prace przy tej drodze.
Radny Pan Wojciech Sawicki odnosząc się do Pana Wójt powiedział,
żeby przy każdej okazji próbować załatwić tą sprawę.

Ad. 6.
Radny Pan Adam Czarniecki pytał – Jak wygląda sprawa zatoczek
autobusowych? Zdaniem Radnego – prawdopodobnie w Babicach
na Zawadzie nie ma być zatoczki.
Pan Wójt odpowiedział – Tam gdzie coś miało być, co zostało po
skreśleniu 3 000 000 zł to już coś robili. Natomiast tam gdzie nie robili to
znaczy, że mieli nie robić. Obecnie z powrotem 1 500 000 zł wróciło, ale nie
znany jest zakres planowanych do wykonywania prac i ich lokalizacja.
Pierwotnie na Połankach, Zawadzie, Ruszelczycach miały być wykonywane
zatoczki.
Radny Pan A. Czarniecki pytał – Miało być poszerzane pobocze na
cmentarz w Babicach?
Pan Wójt odnosząc się do pytania przedmówcy powiedział –
Zaplanowane zostało spotkanie z Inspektorem z Zarządu Dróg Wojewódzkich,
w sprawie rozwiązania kilku problemów zgłaszanych przez mieszkańców wsi
Babice odnośnie odprowadzenia wody i ta sprawa będzie poruszana.
Radny pan A. Czarniecki poruszył sprawę Pana Rosiwala z Babic,
któremu podczas ulewy wody opadowe zalewają jego posesję.
Pan Wójt odpowiedział, że Zarząd Dróg Wojewódzkich na pisma
negatywnie odpowiada, przyjechać nie ma komu, umówić się nie ma z kim.
Jeśli chodzi o prywatne posesje Pan Wójt powiedział, że nie będzie nic
deklarować. Jedynie zadeklarował pomoc mieszkańcom Gminy w napisaniu
stosownego pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwestiach dotyczących
remontu tej drogi.
Przewodniczący Rady Pan P. Pękalski uważa, że Pan Rosiwal miał
zgłosić się do Urzędu Gminy, ale chyba się nie zgłosił do dnia dzisiejszego
i dlatego trudno jest rozwiązać ten problem.
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Ponadto powiedział – Koło drogi gminnej w Babicach, zgodę na
zamontowanie korytek nie możemy wydać, bo domy tam po pewnym czasie
znajdą się nad rzeką San.
Pan Wójt powiedział, że trwają oczekiwania na informację - kiedy
zamierzają tą sprawą się zająć.
Radny Pan Wacław Sobol pytał – „Czy coś się dzieje? czy jest awaria?
czy jakiś inny problem? może ktoś się zastanawiał? bo jest problem
z oczyszczalnią ścieków w Krzywczy. Podobno mieszkańcy Krzywczy skarżą
się, że mocno cuchnie.”
Radny Pan W. Sawicki dodał, że szczególnie cuchnie w sobotę
i niedzielę, gdy nie ma pracowników na oczyszczalni.
Rany Pan W. Sobol pytał również – Czy to jest przejściowy problem?
Czy to jest problem do rozwiązania?
Pan Wójt odpowiedział, że wydzielający się fetor wynika z lokalizacji tej
oczyszczalni, bo jest ona w niedogodnym położeniu. Każda oczyszczalnia,
żeby była najlepsza i najlepszej technologii. Czasem przy niesprzyjających
warunkach pogodowych będzie śmierdzieć. Na naszej oczyszczalni zdarza się
to często, dlatego sprowadzono eksperta, żeby zbadał, czy ta oczyszczalnia
odpowiednio funkcjonuje. Ekspert ten wskazał, że źle była zalecona
technologia. Ten duży zbiornik ze ściekami surowymi on ma za zadanie
wstępne rozwarstwienie osadu stałego od ciekłego. Ten osad jest
transportowany rurami na prasę. Zdaniem Pana Wójta - Tak sprasowany osad
może być wykorzystywany jako nawóz pod uprawy rolne. W tym dużym
zbiorniku są rury do napowietrzania ścieków. Technologia tej oczyszczalni
wymaga, aby raz na dobę na 1 godzinę włączyć to napowietrzanie. Ustawione
ono było w środku nocy. Zimową porą nie jest to tak dokuczliwe, jak letnią
porą. Ekspert wyjaśnił, że napowietrzanie należy robić cały czas z tylko
1 godziną przerwy w dmuchaniu, a nie jak dotychczas jeden raz na dobę. Jeśli
robi się to 1 godz. na dobę to ten osad zagniwa. Ponieważ tego osadu było
bardzo dużo, więc potrzebny był pewien okres, żeby ten osad został
sprasowany. Czynione są starania, aby ten osad sukcesywnie zbierać i też
napowietrzać go więcej. Osad ten jeszcze tam zalega i przy niekorzystnym
wietrze będzie go jeszcze czuć. Jeżeli będzie tego osadu w bieżących
ilościach to okaże się wówczas czy to była przyczyna tego fetoru.
Oczyszczalnia ścieków w Krzywczy jest oczyszczalnią nowoczesną, ale
jednak nie powinna ona dopuszczać do tego, żeby coś tam zagniwało.
Nie można zamontować kopuły nad tym zbiornikiem, gdyż to co tam się
wydziela to wybuchowy metan. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Wójt
stwierdził, że lokalizacja tej oczyszczalni ścieków jest trochę za blisko siedlisk
ludzkich.
Radny Pan Stanisław Lewiarz przedstawił informację z przebiegu
Walnego Zebrania Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa
z siedzibą w Rzeszowie.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan B. Krzywiński wnioskował
o zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych o spowodowanie udrożnienia
koryta rzeki San na odcinku przeprawy promowej w Chyrzynie. Po okresie
zimowym przy niskim stanie wody prom w ogóle nie pływa. Pojawiła się wyspa
na Sanie, która blokuje przeprawę promową.
Pan Wójt planowane jest spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg
Powiatowych celem rozwiązania tego problemu. Zarząd Dróg Powiatowych
wykonał by to z własnych środków finansowych, ale są problemy związane
z ochroną środowiska.
Pan Wójt zabierając ponownie głos powiedział, że ściągnięta jest kostka
chodnikowa w związku z remontem drogi wojewódzkiej. Kostka ta zostanie
wykorzystana na cmentarzu komunalnym w Krzywczy. Kostki tej – jak
powiedział Pan Wójt - jest na tyle, że może wystarczyć na wyłożenie chodnika
od posesji Pana Betleja do budynku Zespołu Dzielnicowych w Krzywczy.
Padła propozycja wykonania chodnika na całej szerokości, żeby przy okazji
służył też jako parking. Mieszkańcy mieszkający przy tym chodniku zgłaszają
wniosek o zachowanie istniejącego tam pasa zieleni. Poprosił Radnych
o ustosunkowanie się do tej sprawy celem wybrania stosownego wariantu.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oczekuje na decyzję wyboru wariantu
i określenia wysokości środków dofinansowania. Zadanie to będzie
finansowane po połowie przez Gminę Krzywcza i Starostwo Powiatowe.
Wykonanie parkingu – jak podkreślił Pan Wójt – musi być zrobione solidnie.
Kosztorys inwestorski wyniósł ok. 70 000 zł. Wartość kostki to kwota
ok. 10 000 zł. W związku z tym potrzeba jest zabezpieczenia w Budżecie
Gminy kwoty 25 000 zł na pokrycie wkładu własnego. Natomiast zostawiając
pas zieleni na takiej szerokości, aby auta mogły parkować wzdłuż to wtedy
uciekają elementy zielone i ulegają obniżeniu również i koszty.
Zdaniem Radnego Pana W. Sobola – Gdyby zlikwidować pas zieleni to
i tak pozostanie pas zieleni wzdłuż ogrodzeń. Było by miejsce do
zaparkowania na kilka aut. Poddał on pod rozwagę – Czy kolo parkingu pod
Urzędem Gminy nie rozebrać ogrodzenia celem powiększenia tego parkingu.
Pan Wójt budynek Urzędu Gminy jest niepraktyczny, brakuje w nim
pomieszczeń i jest niefunkcjonalny. Na przyszłość trzeba będzie się
zastanowić nad rozbudową tego budynku, żeby była sala ślubów, sala narad
i dodatkowe pomieszczenia.
Radny Pan W. Sobol zaproponował, aby tu gdzie jest pas zieleni
wyłożyć płytą betonową ażurową. Tam gdzie jest chodnik wyłożyć kostką, pas
do tego chodnika wyłożyć płytą jumbo. Auta parkowane byłyby prostopadle do
osi jezdni.
Zdaniem Sołtysa wsi Krzywcza Pana Adama Krzywińskiego wyłożenie
płytami jumbo pasa od drogi do chodnika nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż
musi być odpowiednio wzmocnione podłoże pod te płyty.
O godz. 1323 Radny Pan Wojciech Sawicki usprawiedliwiony
u Przewodniczącego Rady opuścił salę obrad.
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Ad. 7
Radny Pan Adam Czarniecki zgłosił, że na Osiedlu Słonecznym
w Babicach na drodze gminnej coraz bardziej asfalt pęka i wypadają na nim
dziury oraz zapada się mostek po prawej stronie.
Remontów wymagają też drogi do Pani Chruściciej i Pani Kurasz oraz
do Pani Pająkowej.
Pan Wójt powiedział, że nie jest w stanie wymienić drogi do remontu
ujęte w kosztorysie. Środki finansowe przeznaczone w Budżecie Gminy na
remonty dróg zostały już podzielone, ale jeśli droga ta jest nieprzejezdna to
musi się ją naprawić.
Środki finansowe na remonty wybranych dróg gminnych – jak powiedział
Pan Wójt – są w budżecie zaplanowane w jednej kwocie i na remont
wszystkich tych dróg musi zostać ogłoszony przetarg.
Pan Wójt zapewnił, że jeżeli w wyniku przetargu zaoszczędzone
zostaną środki finansowe przyznane na Sołectwo to wrócą one na realizację
innych zadań z powrotem do Sołectwa.
Radny Pan A. Czarniecki pytał – Czy otrzymaną kostkę można będzie
wykorzystać na wyłożenie drogi gminnej?
Pan Wójt odpowiedział, że to Rada Sołecka wsi Babic niech zadecyduje
o tym.
Radny Pan Józef Opałka stwierdził, że każda Rada Sołecka powinna
zabezpieczyć sobie pewne środki finansowe na pobór żwiru z rzeki San.
Ponadto zdaniem Radnego Pana J. Opałka – Chyba drugi rok jest
możliwość pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie scaleń
gruntów w Bachowie. Rok temu zgłaszane było i pracownik Urzędu Gminy
miał chodzić i zbierać podpisy, ponieważ wymagane jest zebranie 95%
mieszkańców wsi Bachów, aby była możliwość przeprowadzenia tych scaleń.
Pan Wójt odpowiedział, że Gmina nie przeprowadza tych scaleń.
Przeprowadza to Powiat. Aby scalenia mogły dojść do skutku musi być
wyrażona zgoda co najmniej 95% wszystkich mieszkańców do wszczęcia tej
procedury.
Sekretarz Gminy Pan Kazimierz Trojan zabierając głos w sprawie
poruszanej przez Pana J. Opałkę w sprawie wysłania pracownika do zbierania
podpisów powiedział, że w Skopowie podpisy zbiera Rada Sołecka i Sołtys.
Zdaniem Pan Sekretarza Gminy pracownik Urzędu Gminy, jak będzie zbierał
te podpisy to dużo ludzi nie wyrazi na to zgody. Gmina może przygotować listy
do zbierania podpisów.
Sołtys wsi Reczpol Pani Maria Pawłowska wnioskowała, aby pracownicy
Urzędu Gminy (grupa remontowo - budowlana) nadzorowani przez
Pana Roberta Kaszyckiego raz w miesiącu przyjeżdżali do Reczpola.
Ponadto prosiła o wykonanie chodnika koło Świetlicy Wiejskiej
w Reczpolu.
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Następnie Pani Sołtys z Reczpola pytała – Czyja jest droga na odcinku
od Pana Chomy do rzeki San? Gdyż niezbędne jest wyczyszczenie po obu
stronach tej drogi porastających tam drzew.
Pan Wójt wyjaśnił, że droga ta w całości od drogi wojewódzkiej do rzeki
San jest drogą powiatową. Natomiast odcinek od góry do dębu jest drogą
określoną w Uchwale Rady Powiatu jako „publiczna”. Pozostały odcinek drogi
do Sanu traktowany jest jako działka powiatowa.
Sołtys wsi Wola Krzywiecka Pan Jan Wanat podziękował o przyznanie
dofinansowania do drogi w Woli Krzywieckiej. Jak podkreślił Pan Sołtys jest to
droga gmina i 2/3 kosztów pokryte zostały ze środków własnych okolicznych
mieszkańców na utwardzenie jej a oprócz tego mieszkańcy ci dokładają
dodatkowo 4 500 zł jako wkład własny. Zostało to zgłoszone jako droga do
posesji Sołtysa. Sołtys Pan J. Wanat zaprzeczył jakoby ta droga była tylko do
jego posesji. Jest to – zdaniem Pana Sołtysa – droga gminna.
Pan Jan Wanat pytał również – Kiedy będzie zorganizowany przetarg na
remonty dróg gminnych? bo pilnym jest wykonanie dojazdu do drogi
Pani Kwaśnej.
Pan J. Wanat wnioskował o sprzątanie przystanków autobusowych.
Sołtys wsi Krzywcza Pan Adam Krzywiński na wstępie podziękował
Zastępcy Wójta Pani Ewie Szymańskiej za pomoc w organizacji wyjazdu
dzieci na basen w Jarosławiu.
Sołtys Pan A. Krzywiński wnioskował, na prośbę mieszkańców Woli
Krzywieckiej i Osiedla w Krzywczy, o wykonanie i zamontowanie tablicy
informacyjnej koło parkingu od strony Woli Krzywieckiej.
Ponadto Pan A. Krzywiński pytał – Czy są jakieś ustalenia z wykonawcą
remontu świetlic wiejskich w sprawie dokonania zauważonych poprawek?
Pan Wójt powiedział, że został zakończony już przegląd wszystkich
świetlic wiejskich. Wyznaczono termin usunięcia stwierdzonych usterek.
Sołtys Pan A. Krzywiński odniósł się do wniosku zgłoszonego w imieniu
mieszkańców Osiedla w Krzywczy. Wyraził swoje zaskoczenie, że Rada
Gminy mimo poparcia większości mieszkańców tego Osiedla, wyraziła zgodę
na sprzedaż działki, którą planowano zagospodarować na plac zabaw. Osiedle
to jest duże skupisko mieszkańców. Obecnie 26 budynków jest
zamieszkałych. 3 prawie do oddania do użytkowania. Taki plac byłby tam
konieczny, ponieważ plac zabaw przy Przedszkolu w Krzywczy jest zamknięty
i ogólnie niedostępny. Ponadto – Zdaniem Pana A. Krzywińskiego –
obowiązkiem Gminy powinno być zapewnienie placu zabaw przy takim
Osiedlu. Ponadto argumentował zorganizowanie tam placu zabaw tym, że
matki z dziećmi miały by bliżej na plac zabaw oraz działka ta kształtem
nadawała się tylko do tego celu.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział – Każdy ma prawo do swojego
zdania. Przez 20 lat tam mieszkam, a wcześniej kupiłem działkę i budowałem
tam. Rosły i cały czas rosną pokrzywy, chaszcze i nikt tam nic nie robił.
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Pan A. Krzywiński wtrącił, że co roku koszone były tam trawy.
Radny Pan W. Sobol pytał o możliwość przeglądnięcia poprawionego
Protokołu z posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Oświaty,
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady
Gminy Krzywcza Rady Gminy Krzywcza z dnia 17 maja 2011 r.
Przewodniczący rady Gminy powiedział – Pracownik Urzędu Gminy
Pani Ewa Pękalska została zobowiązana, aby wspólnie z Przewodniczącą
Komisji jeszcze raz przesłuchali nagranie z posiedzenia tej Komisji i na
podstawie tego przygotowali poprawiony Protokół.
Przewodniczący Rady Gminy Pan P. Pękalski prosił Przewodniczących
Komisji o zorganizowanie w ramach przyjętych planów pracy zaległych
posiedzeń Komisji.
Radny Pan Wacław Sobol wniósł, aby na stronie 4 Protokołu
z poprzedniej Sesji Rady Gminy dokonać sprostowania. Mianowicie wyrazy
„Pan Buś” zastąpić słowami „Pan Wójt”.
Radny pan Adam Czarniecki zaproponował zdemontować wiaty koło
Ośrodka Kolonijno- Wypoczynkowego i zamontować pod brzegiem koło
Spichlerza w Babicach jako zadaszona scena niezbędna podczas organizacji
imprez kulturalnych.
Pan Wójt odpowiedział, że istnieje wiele problemów. Przestawianie
wymagać będzie zgody konserwatora zabytków. Ponadto scena musi spełniać
wymogi bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie certyfikaty. Sceny robione
we własnym zakresie nie posiadają tych certyfikatów.
Radny Pan Wacław Sobol wnioskował o udrożnienie rowów przy drodze
powiatowej relacji Skopów – Pruchnik na odcinku od Skopowa do Helusza.
Protokół Nr VIII/2011 z ostatniej Sesji Rady Gminy Krzywcza wraz
z naniesionymi poprawkami przyjęty został jednogłośnie przez aklamację.

Ad 8.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1355
IX zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VI kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował

Przewodniczący Rady

(-) Mieczysław Klimko

(-) Piotr Pękalski

