Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 4 sierpnia 2011 r.

OA.0002.10.2011

PROTOKÓŁ Nr X/2011
z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
28 lipca 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na X 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. 1007 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 zmieniającej Uchwałę własną
Nr 54/IX/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
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).
Proponowany porządek obrad w wyniku przeprowadzonego głosowania
przyjęty został jednogłośnie (15 głosami za).
Porządek obrad:
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 podsumowania pracy placówek oświatowych oraz ocena działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywczy.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
-

zmieniającej Uchwałę własną Nr 54/IX/2011 w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2011 rok,
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-

zmieniająca uchwałę własną w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krzywcza
do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 r.,
nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywczy,
przyjęcia nieruchomości (cerkwi w Krzywczy).

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 X/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 Przewodniczącej Komisji ds. Gospodarki
Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy Krzywcza Pani Agacie Wolarz, która
przedstawiła protokół z posiedzenia tejże Komisji z dnia 11 lipca 2011 r.
poświęconego podsumowaniu pracy placówek oświatowych oraz oceny
działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywczy.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział – Byłem na tej Komisji. Nie
przypominam sobie, żeby był przedstawiany porządek obrad. Być może, że
się mylę. Proszę o sprawdzenie zapisu. Jeśli się nie mylę, to czy obrady takiej
Komisji są ważne? Wydaje mi się, że nie był przedstawiony program. Nie był
zatwierdzony. Komisja obradowała. Czy te obrady są ważne? Prosiłbym, aby
jeżeli ja się nie mylę, to żeby wypowiedział się na ten temat Radca Prawny.
Pan Wójt poprosił o doprecyzowanie wniosku.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział – Komisja była rozpoczęta
i wydaje mi się, nie jestem pewny, trzeba sprawdzić w zapisie, że nie był
przedstawiony i zatwierdzony porządek obrad Komisji. Czy obrady takiej
Komisji są ważne?
Pan Przewodniczący Rady powiedział - Sprawdzone zostanie nagranie
z Komisji a następnie ewentualnie skonsultujemy to z Radcą Prawnym
i wówczas udzielimy Radnemu stosownej odpowiedzi.
Radny Pan Wacław Sobol dodał – To nie jest mój prywatny interes
w tym, tylko nasz wszystkich.
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Pan Wójt nawiązując do przedstawionego protokołu odniósł się do
kwestii dowozu dzieci do szkół. Po analizie i konsultacjach z przedstawicielami
innych Gmin pod względem wykupienia biletów i przewozów wykonywanych
za efektywny kilometr, przynajmniej na rok szkolny 2011/2012 będzie
prawdopodobnie przygotowana dokumentacja przetargowa uwzględniająca
stawki za efektywny kilometr. Wprowadzenie na terenie Gminy Krzywcza
biletów miesięcznych będzie dużym ryzykiem dlatego, że tam gdzie są gminy
podmiejskie, gdzie tych podmiotów jest więcej, gdzie te kursy są regularne to
tego typu rozwiązanie jest dużo łatwiejsze. W Gminie Krzywcza wioski są
oddalone i dlatego są problemy z dojazdami do niektórych przystanków. Na
temat oszczędności sporządzono analizę. Jeśli będzie konkurencja i będą
podmioty, które będą chciały przystąpić do biletów miesięcznych to, możemy
mieć pewne zyski. Natomiast, gdy przystąpimy do biletów i tylko jeden podmiot
przystąpi do tego przetargu to może się okazać, że Gmina zamiast zyskać
dużo straci. Jeśli się nie wprowadzi w tym roku to można to zrobić
w następnych latach. Obecnie – Jak powiedział Pan Wójt – Urząd
Marszałkowski zwraca za wszystkie bilety, od wszystkich dzieci.
Pan Wójt poinformował również, że obowiązkiem Gminy jest dowóz dzieci
w klasach od I – III, jeśli odległość przekracza 3 km, a wyższe klasy jeśli
przekracza 4 km. Jednak – jak zaznaczył Pan Wójt – autobusami tymi jeżdżą
również dzieci, które mieszkają w odległości krótszej. Przewoźnik nie ma
obiekcji i zabiera te dzieci, ponieważ ma płacone za kilometr. Jeśli zaistnieje
sytuacja, że zostaną wykupione bilety miesięczne i w ciągu roku Urząd
Marszałkowski przestanie płacić przewoźnikom za dzieci, których Gmina
nie ma obowiązku dowozić, to cały koszt musiał by być pokrywany z Budżetu
Gminy. Gdyby PKS wygrał dowóz dzieci do szkół na zasadzie wykupu biletów
miesięcznych, to dla tych lokalnych małych przewoźników rok bez świadczenia
usług przewozowych spowoduje zaprzestanie ich funkcjonowania. Jeśli okaże
się, że w czasie tego roku to się nie sprawdzi to powrócenie do stawki za
efektywny kilometr może okazać się niemożliwe. Zdaniem Pana Wójta –
pozytywnym czynnikiem, który bierze się również pod uwagę przy
przygotowaniu dokumentów do przetargu jest to, że lokalne firmy świadcząc
usługi przewozowe płacą podatki do Gminy i zatrudniają pracowników z jej
terenu.
Ad 4.
Skarbnik Gminy Pani Beata Wielgosz przedstawiła projekt uchwały Rady
Gminy Krzywcza zmieniającej Uchwałę własną Nr 54/IX/2011 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok wraz z uzasadnieniem do
tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 59/X/2011).

4

Następnie Sekretarz Gminy Pan Kazimierz Trojan przedstawił projekt
uchwały Rady Gminy Krzywcza zmieniającej uchwałę własną w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy Krzywcza do zaciągania zobowiązań w zakresie
podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną
w budżecie na 2011 r. wraz z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 15 głosami „za” (Uchwała Nr 60/X/2011).
Sekretarz Gminy Pan Kazimierz Trojan przedstawił projekt kolejnej
uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece
Publicznej w Krzywczy wraz z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
Radny Pan Wacław Sobol zaproponował, aby odczytać statut.
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 przyjęcia nieruchomości (cerkwi w Krzywczy).
Pan Wójt zabierając głos w tej sprawi powiedział – Cerkiew w Krzywczy
jest to zabytek wysokiej klasy. Budynek ten jest zaniedbany i aby można było
go wyremontować musi się nieruchomość gruntową wraz z budynkiem przejąć
na własność. Można wówczas szukać pomysłu znalezienia środków
finansowych na remont i zagospodarowanie tego obiektu. Zdaniem Pana
Wójta – żaden z poprzednich Wójtów i poprzednich Rad Gmin nie podjęli
decyzji przejęcia na własność tego obiektu, gdyż należałoby zainwestować
duże środki na jego remont. Ze względu na brak środków finansowych istnieje
obawa, czy Gmina będzie w stanie wyremontować ten obiekt i jego utrzymać.
Pan Przewodniczący Rady Gminy zabierając głos w tej sprawie
negatywnie odniósł się do przyjęcia cerkwi na rzecz Gminy Krzywcza.
Zdaniem Pana Przewodniczącego – Nie wiedząc jakie pieniądze można
pozyskać, jaki jest stan oraz bez przeprowadzenia stosownych rozmów
z Konserwatorem Zabytków nie powinno się przejmować tego obiektu.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział – Szkoda, że nie można tego
wyremontować, bo każdy na ten obiekt patrzy. Natomiast dach jest w złym
stanie technicznym, mur się wali i za niewielkie środki tego się nie naprawi.
Zdaniem Radnego – Szkoda jest, że budynek ten tak niszczeje, bo gdyby
Gmina byłaby właścicielem tego obiektu to mogłaby go wyremontować.
Przeciwny jest przyjęciu tej nieruchomości na rzecz Gminy.
Członek Zarządu Powiatu Przemyskiego Pan Wacław Pawłowski
powiedział – temat remontu cerkwi jest ważny. Obiekt jest ładny i ciekawy.
Wyremontowanie tego obiektu podniosłoby atrakcyjność miejscowości
Krzywcza. Zdaniem Pana W. Pawłowskiego to też trzeba brać pod uwagę.
Powiedział on również, że rozumie i popiera Wójta w tej kwestii.
Sołtys wsi Krzywcza Pan Adam Krzywiński powiedział, że widzi
potrzebę remontu tej cerkwi.
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Radny Pan Bogusław Krzywiński powiedział – aby można było podjąć
ten projekt uchwały należy wyjaśnić na jakich zasadach remont ten będzie
sfinansowany. Obecnie – zdaniem Pana B. Krzywińskiego – wolą większości
Radnych jest odrzucenie tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty odrzucony
jednogłośnie 15 głosami „przeciw”.
O godz. 1125 Przewodniczący obradom ogłosił przerwę w obradach,
która trwała do godz. 1140.
Ad. 5.
Wójt Gminy Krzywcza Pan Witold Szpytman przedstawił sprawozdanie
o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (Informacja stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu).
Następnie Pan Wójt poinformował o zasadach przyznawania nagrody
statuetki zasłużony dla Gminy Krzywcza. Z informacji tej wynika, że wniosek
w tej sprawie powinien wpłynąć do końca maja danego roku kalendarzowego,
a przyznania tej nagrody po jej rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną – jako
kapituły – dokonuje Rada Gminy podejmując stosowny projekt uchwały.
Nagroda ta powinna być wręczana podczas uroczystości obchodów dni Ziemi
Krzywieckiej. Jak zaznaczył Pan Wójt - Dotychczas nie ustalono terminu
uroczystości obchodów dni Ziemi Krzywieckiej. Termin ten miał być połączony
z imprezą cykliczną Spotkania Rodzin Muzykujących FOLKOWA NUTA
i rozpisany na 2 dni. Do ustalenia terminu Dni Ziemi Krzywieckiej warto będzie
powrócić, bo większość gmin takie imprezy organizuje. Dotychczas przyznano
– jak stwierdził Pan Wójt – tylko dwie Statuetki pośmiertnie dla Pani Zofii
Lekkiej i dla Pani Alicji Król. Obecnie złożony został wniosek, który wpłynął po
terminie ich składania. Można będzie podczas Dożynek Powiatowych taką
nagrodę przekazać i związku tym poprosił Radnych o wypowiedź w sprawie
zmiany ustalonego terminu składania wniosków w tej sprawie.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział – Przestrzegajmy reguły. Jest
termin ustalony. Złożony wniosek rozpatrzony zostanie przy następnej okazji.
Następnie Pan Wójt poinformował, że Gmina Krzywcza otrzymała
promesę na drogi popowodziowe. Jest to promesa na kwotę 230 000 zł.
W związku z tym w najbliższym czasie zwołana zostanie nadzwyczajna sesja
Rady Gminy Krzywcza celem wprowadzenia tej kwoty do budżetu. Zdaniem
Pana Wójta - Nie można przetargu na to zadanie ogłosić jeśli się tego nie
zrobi. Dlatego zwołanie sesji nadzwyczajnej jest w tej kwestii uzasadnione.
Po przetargu, jeżeli powstaną oszczędności to można je wykorzystać na
kolejną drogę popowodziową. Pan Wójt uważa, że jest to dobra zasada.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Bogusław Krzywiński nawiązał
ponownie do zasad przyznawania nagrody i statuetki „Zasłużony dla Gminy
Krzywcza. Poprosił on Radnych o zmianę terminu składania wniosków
o przyznanie tych nagród.
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Zdaniem Wiceprzewodniczącego Rady Pana B. Krzywińskiego warto
zasłużonych dla Gminy Krzywcza uhonorować. Przyznanie tej nagrody w tym
roku zależy wyłącznie od Rady Gminy.
Radny Pan Wacław Sobol zabierając głos powiedział – Rada Gminy
tworzy prawo miejscowe. Można sobie dowolnie robić jak nam się podoba,
w zależności od potrzeb. Nic nie stoi na przeszkodzie, gdyż termin składania
wniosków upłynął. Komisja Rewizyjna może rozpatrzyć ten wniosek,
a nagroda będzie nadana w przyszłym roku.
Sołtys wsi Pan Adam Krzywiński zabierając głos podkreślił znaczenie
uhonorowania społeczników, ludzi zasłużonych dla Gminy Krzywcza. Zdaniem
Sołtysa – Jeżeli wniosek ten zostanie odrzucony w tym roku to może się
zdarzyć, że osoba ta może poczuć się urażona.
Pan Wójt zobowiązał się przedstawić na kolejnej nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy propozycje zmian w regulaminie przyznawania nagród i statuetki
zasłużonych dla Gminy Krzywcza.
Ad. 6.
Radny Pan Wacław Sobol poprosił, aby dostarczyć do wglądu na
dzisiejszą sesję Rady Gminy Protokół z posiedzenia Komisji ds. Gospodarki
Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy Krzywcza z dnia 23.05.2011 r. w wersji
pierwotnej i poprawionej.
Ponadto Pan Radny Wacław Sobol pytał – Czy Pan Wójt jakieś
działania podjął, czy będzie podejmował w związku z sytuacją jaka zaistniała?
Chodzi mi o sytuację metrologiczną i możliwość wystąpień podtopień.
Pan Wójt odpowiedział – Straże mają być gotowe w każdym momencie
do podjęcia działań. Jeśli sygnał dostaną mają działać. Specjalnych działań
nie podejmowano. Ewentualne działania można podejmować na bazie
ostrzeżeń z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody. Można też
podczas zaistniałej w okolicy sytuacji wprowadzić przekazywanie komunikatów
Naczelnikom poszczególnych OSP, że taka sytuacja może mieć miejsce na
terenie Gminy. Przy opadach te działania są ograniczone. Nawet jeśli
działania te są przygotowane i trwają oczekiwania. Co innego jest
w przypadku zagrożeń rzeki San. Można z odpowiednim wyprzedzeniem
w miarę szybko podjąć ewakuację mieszkańców zagrożonych zalaniem.
W przypadku potoków górskich to nawet jeśli będziemy czekać i przyjdzie fala,
to niewiele można w tym zakresie podejmować działania.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Bogusław Krzywiński prosił
o przedyskutowanie wniosku złożonego na jednej z wcześniejszych sesji Rady
Gminy przez Radnego Pana W. Sobola w sprawie udziału Kierowników
Referatów Urzędu Gminy Krzywcza w obradach Sesji Rady Gminy. Zdaniem
Wiceprzewodniczącego należy zapraszać na sesje Kierowników Referatów
w razie potrzeby.
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Radny Pan Wacław Sobol powiedział – Są różne tematy, są różne
pytania. Nie zdarzało się dotychczas, aby wszyscy Kierownicy byli naraz, bo
zawsze coś wypadało uniemożliwiając im obecność na sesji.
Pan Wójt powiedział, że czasem zaproszeni na sesję Kierownicy mają
do załatwienia pewne ważne sprawy, dlatego poprosił o to, aby nie rozliczać
go z tego, że nie było wszystkich Kierowników na Sesji.
Ad. 7
Sołtys wsi Reczpol Pani Maria Pawłowska pytała – Kiedy odbędzie się
przetarg na roboty sołeckie?
Pan Wójt odpowiedział – Są jeszcze dwa problemy do wyjaśnienia
z Sołtysami. W dniu dzisiejszym mają zostać zamknięte kosztorysy a jutro
będzie przygotowana do ogłoszenia Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia.
Sołtys wsi Wola Krzywiecka Pan Jan Wanat pytał – Czy tworzenie
nowego Przedszkola w Reczpolu nie będzie kolidować z funkcjonowaniem
Przedszkola Samorządowego w Krzywczy?
Następnie wnioskował on o ustawienie tablic informacyjnych.
Sołtys Pan Jan Wanat poinformował także, że w Woli Krzywieckiej
występuje problem z koszeniem działki, na której stoi transformator wysokiego
napięcia. Poprosił o odpowiedź na pytanie – Czy można dopuścić pracownika
do koszenia trawy koło tego transformatora ze względu na występujące tam
oddziaływanie pola magnetycznego?
Pan J. Wanat wnioskował również o posprzątanie przystanków
autobusowych w Woli Krzywieckiej.
Następnie Pan Jan Wanat prosił o dokończenie prac przy
nowobudowanej drodze gminnej w Woli Krzywieckiej. Zdaniem Pana Sołtysa –
Usterek na tej drodze jest bardzo dużo. W szczególności na przepuście nie
jest zabetonowany przyczółek i nie jest on założony, nie są odkopane pobocza
oraz nie są zabezpieczone krawędzie.
Pan Wójt wyjaśnił, że droga w Woli Krzywieckiej nie została jeszcze
odebrana. Przepust ten – jak powiedział Pan Wójt – będzie przedmiotem
dzisiejszej rozmowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru.
Pan Wójt odnosząc się do kwestii przedszkola powiedział, że różnica
polega na tym, że przedszkole, które się zawiązuje jest prywatne. W placówce
tej nie będzie problemu z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników jak
w przedszkolu samorządowym.
Sołtys wsi Średnia Pan Marian Świgoń wnioskował o skoszenie
i przeczyszczenie rowu przydrożnego w Średniej.
Sołtys wsi Ruszelczyce Pan Tomasz Grzegorzak podziękował za
poszerzenie pasa drogowego w Ruszelczycach.
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Ponadto stwierdził on, że na drodze gminnej koło Pana Wacława
Pawłowskiego na wskutek opadów podmyty został beton i wypadła dziura
o średnicy ok. 40 cm. Wydatek ten nie został przewidziany w tegorocznym
budżecie w związku z tym prosił o naprawę tego.
Następnie Pan T. Grzegorzak wnioskował o udrożnienie rowu przy
drodze z płyt betonowych koło Ośrodka Kolonijno- Wypoczynkowego
Komendy Hufca ZHP „Leśne Zacisze” w Ruszelczycach.
Pan Wójt wyjaśnił kwestię regulacji wody opadowej oraz regulację stanu
prawnego urządzonej drogi.
Radny Pan Adam Czarniecki wnioskował o skoszenie trawy na boisku
na Połankach.
Pan Wójt powiedział, że niezbędnym jest utwardzenie placu do
nawracania autobusu na Połankach.
Pan Wójt poinformował również, że trawa na boisku będzie skoszona
kosiarką rotacyjną.
Radna Pani Agata Wolarz wnioskowała o skoszenie trawy przy drodze
koło pierwszego przystanku autobusowego.
Następnie Pani Agata Wolarz wnioskowała o wyremontowanie figurki
Świętego Jana Nepomucena w Ruszelczycach.
Pan Wójt powiedział, że są problemy własnościowe, ale przed zimą
będą czynione starania, aby ten problem rozwiązać.
Sołtys wsi Skopów Pan Franciszek Dudycz zgłosił problem istniejącego
dołu przy przystanku na Zawadzie stwarzającego zagrożenie dla pasażerów
wysiadających z autobusu.
Pan Wójt powiedział, że po skończonym remoncie drogi wojewódzkiej
dokonany zostanie przegląd wszystkich przystanków autobusowych.
Na Zawadzie jest przystanek murowany i nie da się tego przystanku
przestawić w inne miejsce.
Sołtys wsi Krzywcza Pan Adam Krzywiński wnioskował o wykoszenie
i wyczyszczenie rowu przy drodze wojewódzkiej od kościoła do rzeki
Kamionka.
Ponadto Sołtys Pan A. Krzywiński wnioskował o pogłębienie koryta rzeki
San przy przeprawie promowej.
Następnie Pan Sołtys z Krzywczy wnioskował o wykonanie mocniejszej
podbudowy na korytka odprowadzające wody opadowe w Krzywczy.
Sołtys wsi Ruszelczyce zgłosił udrożnienie rowu melioracyjnego przy
drodze gminnej przez wieś.
Ponadto
Sołtys Pan Tomasz Grzegorzak zgłosił problem
z odprowadzeniem zastoisk wodnych z rzeki San na gruncie Pana Starucha
w Ruszelczycach.
Radny Pan Adam Czarniecki zgłosił problem z wykonaniem 3 przepustu
przy drodze wojewódzkiej w Babicach.
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Pan Wójt powiedział, że przypomina o tym przepuście Kierownikowi
z Jarosławia.
Następnie Pan A. Czarniecki zgłosił także problem z wykonanym zjazdu
z asfaltu do furtki przy posesji. Zaproponował wykonanie schodków.
Pan Wójt powiedział, że Pani Solikowa musi osobiście w formie
pisemnej interweniować w tej sprawie. W Urzędzie Gminy może ona uzyskać
pomoc w napisaniu tego pisma.
Sołtys Pan Jan Wanat pytał – Jak będzie załatwiona kwestia drogi
dojazdowej do Pani Kwaśnej?
Ponadto Sołtys z Woli Krzywieckiej prosił, aby przy drodze gminnej na
Potaszu w kierunku Średniej udrożnić rów melioracyjny.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział, że koło Pana Pastuszka „Na
Łąkach” w Reczpolu powstało usuwisko. Pytał - Czy będzie to usuwisko
usunięte?
Pan Wójt odpowiedział, że był sporządzony kosztorys na usunięcie tego
usuwiska na kwotę ok. 16 000 zł. Natomiast Kierownik z Firmy STRABAG
proponował inne rozwiązanie. Technologia polegająca na wyłożeniu kamieni
w siatkach. Koszt usunięcia tego usuwiska tą metodą wyszacowany został na
kwotę ok. 20 000 zł. Szkody te można będzie zakwalifikować do szkód
popowodziowych. Obecnie ta droga jest używana i niezbędne jest jej
zabezpieczenie. Usuwisko to ukazuje grubości warstwy położonej masy. Są
one nieproporcjonalne do projektu w związku z czym będzie składana
reklamacja w tej sprawie.
Radny Pan Wacław Sobol zabierając głos odnośnie protokołu z ostatniej
sesji rady Gminy powiedział – 13 stron druku nie stanowi dokumentu. To nie
jest dokument. Trudno mówić o dokumencie, który nie spełnia znamion
dokumentu. Dokument ktoś sporządził podpisuje. Ktoś go zatwierdził
podpisuje. To jest czysty druk. To nie jest dokument. Nie można radnym
przedstawiać do zapoznania protokołu skoro nie spełnia formalnych żadnych
cech dokumentu. Proponuję naprawić usterki i na następnej sesji przedstawić
właściwy protokół.
Przyjęcie Protokołu Nr IX/2011 z ostatniej Sesji Rady Gminy Krzywcza
zostało odłożone do przyjęcia na kolejnej sesji Rady Gminy.
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
(-) Kazimierz Trojan

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Pękalski

