Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 15 stycznia 2013 r.

OA.0002.12.2012.RG

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2012
z obrad XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła
się 28 grudnia 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na XXVIII sesję Rady Gminy Krzywcza przybyło 13 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 3 do niniejszego protokołu).
Ad 1.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pękalski o godz. 1009 otworzył sesję
i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności
aktualnie w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec składu Rady Gminy
wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
Poinformował, że ostatnia sesja była tydzień temu przed samymi
świętami, dlatego protokół z obrad tej sesji nie został jeszcze sporządzony.
będzie on do wglądu w okresie późniejszym na kolejnej sesji Rady Gminy, na
której przyjmowane będą 2 protokoły łącznie z protokołem z obrad dzisiejszej
sesji Rady Gminy.
Następnie Przewodniczący obradom przedstawił proponowany
porządek obrad.
Wójt Gminy Witold Szpytman złożył wniosek o zmianę porządku obrad
poprzez dodanie do ust. 2 obrad jako pierwszy pkt projekt Uchwały Rady
Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
a wszystkie pozostałe projekty uchwał zaproponował przesunąć kolejno
o jedną pozycję niżej. Uzasadniając to tym, że tuż przed okresem
świątecznym, przyszło pismo Ministra Finansów o uzupełnieniu subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i dlatego wynika konieczność
wprowadzenia tego dochodu do tegorocznego budżetu Gminy. Ponieważ ta
uchwała będzie miała wpływ na kolejną uchwałę w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywcza, dlatego proponuje się,
aby ten projekt uchwały był podejmowany jako pierwszy. Przyjęcie projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. będzie skutkowało
naniesieniem autopoprawki do projektu kolejnej uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywcza.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie tego
wniosku.
Rada Gminy postanowiła jednogłośnie 13 głosami „za” wprowadzić do
porządku obrad proponowane zmiany.
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Radny Wacław Sobol powiedział – Ponieważ w regulaminie jest mowa,
że protokół z poprzedniej sesji jest udostępniany na następnej i radni mogą
wnosić poprawki tylko na najbliższej sesji po której się odbyło. W związku
z tym prosił Przewodniczącego Rady Gminy o pisemne uzasadnienie tego, że
przesuwa się zapoznawanie się z protokołem z poprzedniej sesji na inny
termin.
Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami w wyniku
przeprowadzonego głosowania przyjęty został jednogłośnie 13 głosami „za”.
Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok;
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywcza;
3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzywcza;
4) dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty;
5) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Krzywcza;
6) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami;
8) ustalenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
9) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych
zajęć.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zakończenie obrad.
Ad 2.
Skarbnik Gminy Beata Wielgosz przedstawiła projekt uchwały Rady
Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
wraz z uzasadnieniem.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 169/XXVIII/2012).
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Skarbnik Gminy Beata Wielgosz przedstawiła także projekt 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 wraz z naniesioną
autopoprawką przyjęty został 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”
(Uchwała Nr 170/XXVIII/2012).
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił kolejny projekt uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krzywcza.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby przedstawianie
regulaminu rozpocząć od Działu II.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał – Czy można usunąć
zapisy § 5 i § 6 regulaminu, gdyż nie mają one przełożenia na warunki wiejskie
naszej Gminy. Niezrozumiałym jest to, aby ktoś nie mógł sobie umyć
samochodu koło własnego domu.
Wójt Gminy odpowiedział – Rada Gminy może regulamin ukształtować
według swojego uznania, ale może to zostać podważone przez Wojewodę,
jeśli tej kwestii nie będzie się rozstrzygać. Na terenach wiejskich jest to trudno
zrealizować. Natomiast tak samo trudnym tematem jest odbiór śmieci i inne
zadania, na które ustawa narzuca Gminie. Ten projekt regulaminu oparty jest
na wzorze opracowanym przez prawników. W niektórych przypadkach jest
to ich interpretacja. Opierając się na głównych założeniach regulaminu,
to w artykule 4 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości porządku na terenie
Gminy jest zapis, że regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy i w pkt „c” jest – mycie i naprawy
pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
Wykreślenie to może być powodem wszczęcia postępowania nadzorczego
przez Wojewodę, ponieważ powinien ten regulamin to rozstrzygać. Jednak
można dyskutować na temat określenia sposobów. Zdaniem Wójta –
Wykreślenie tych paragrafów będzie błędem. Ustawodawca tworząc
te przepisy miał na uwadze, aby nie zanieczyszczać środowiska.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
o wykreślenie §§ 5 i 6 regulaminu.
Rada Gminy postanowiła przyjąć wniosek o wykreślenie proponowanych
paragrafów 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, dokonać zmiany zapisu
§ 24 w którym jest mowa, że właściciele nieruchomości, na których są zbiorniki
bezodpływowe muszą nie rzadziej niż dwa razy w roku usuwać te
nieczystości. Zmiana dotyczyłaby ustalenia, aby usuwanie nieczystości
odbywało się nie rzadziej niż jeden rok.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zmianę
zapisów § 24 regulaminu.
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Rada Gminy postanowiła przyjąć wniosek o zmianę zapisu dotyczącego
częstotliwości wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i ustalono,
że nie może się on odbywać nie rzadziej niż jeden raz w roku. Wniosek ten
przyjęty został 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Radny Wojciech Sawicki odniósł się do kwestii zapisów § 34 regulaminu
w którym mowa, że informacje odnośnie harmonogramu zbiórki odpadów będą
podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Gminy
Krzywcza oraz przedsiębiorcy. Pytał on – Czy nie można zmienić tego zapisu,
aby informacja ta była podawana do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty? Na terenie Gminy Krzywcza jest dużo osób starszych,
którzy nie posiadają komputera, nie korzystają z Internetu i nie będą się tym
interesować.
Wójt zgodził się z przedmówcą w sprawie zmiany tego zapisu i ustalono,
że harmonogram będzie podany na stronach internetowych Urzędu Gminy
i przedsiębiorcy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty z co najmniej 30-dniowym
wyprzedzeniem.
Przewodniczący Rady Gminy odniósł się również do kwestii zapisów
§ 31 ust. 2 w którym mowa, że odpady zielone odbierane są dwa razy do roku
przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości odpady
komunalne (…). W związku z tym pytał – Jak można skoszoną trawę
składować w workach przez okres 6 miesięcy do czasu jej odbioru?
Wójt Wyjaśnił, że pewne rozwiązania prawne nie przystają do warunków
wiejskich. Zdaniem Wójta – Przepisu tego nie powinno się przeceniać.
Na terenach wiejskich będzie dopuszczalne deklarowanie na robienie
kompostownika, gdzie większość tych odpadów będzie zagospodarowana
na nieruchomości.
Radny Wacław Sobol powiedział – Jeśli się kogoś przymusza do tego,
żeby nie wyrzucał śmieci, nie degradował środowiska i zmusza się go do
wniesienia opłaty, to w zamian musi być coś za coś. Obowiązkiem powinno
być odbieranie tych odpadów częściej nie 2 razy do roku, ale 4 razy do roku.
Taka możliwość powinna istnieć.
Przewodniczący Rady Gminy ustosunkowując się do wypowiedzi
przedmówcy powiedział, że na wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy
przyjęto pewne rozwiązanie, które ma pomóc tym biedniejszym rodzinom.
Zaproponowano stawkę niższą niż 6,50 zł, którą zaproponował Urząd Gminy.
Przy takiej stawce nie byłoby problemu odbioru odpadów nawet i 2 razy
w miesiącu, a zielonych odpadów 4 razy w roku, ale zaproponowane
rozwiązania mają na celu pomoc rodzinom biedniejszym. Jest to bardzo
ryzykowne działanie. Jeśli Gmina będzie naliczać dodatkowe koszty
to zaproponowana stawka 3,50 zł za odbiór śmieci posegregowanych
będzie nierealna i Gmina będzie zmuszona do tego dopłacać.
Radny Wacław Sobol powiedział – Wypracowane są wstępne założenia
do regulaminu odnośnie zbiórki selektywnej odpadów, ale w związku z tym
pytał – Ile będzie osób, które sobie zafunduje trzy lub cztery worki
do selektywnej zbiórki?
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Zdaniem Radnego – Nawet, jeśli ktoś zadeklaruje selektywną zbiórkę
odpadów to i tak nie będzie ona selektywna i szybko będzie trzeba
to weryfikować na wyższą stawkę. Zmusza się mieszkańców do płacenia
wysokich opłat w zamian oferując kiepską usługę.
Przewodniczący Rady stwierdził, że koszt wywozu odpadów wynosił
dotychczas ok. 18 zł na kwartał i 1 worek był odbierany raz na dwa miesiące.
Przyjmując stawkę 3,50 zł odpady będą odbieranie raz na miesiąc i każdą
ilość. I to – zdaniem Przewodniczącego – jest wychodzenie naprzeciwko
ludzkim potrzebom.
Następnie Wójt Gminy przedstawił opinię Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, który się odniósł do zapisów regulaminu
czystości i porządku na terenie Gminy Krzywcza. Zwrócił on szczególnie
uwagę na to, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wyraża zgody,
aby wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości odbywał się co najmniej
raz w miesiącu. Są przyjęte poprawki Senatu do tej ustawy, które dają
możliwość zróżnicowania stawek opłat za wywóz odpadów, dlatego Radę
gminy będzie czekać jeszcze zmiana tego regulaminu. Zdaniem Wójta – Jeśli
Gmina chciałaby porządnie zorganizować zbiórkę odpadów, to w ramach
stawki 3,50 zł jest to niemożliwe do zrealizowania.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym się”
(Uchwała Nr 171/XXVIII/2012).
Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały Rady Gminy Krzywcza
w sprawie w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
10 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach „wstrzymujących się”
(Uchwała Nr 172/XXVIII/2012).
Sekretarz Gminy przedstawił także projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzywcza.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 173/XXVIII/2012).
Następnie Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 174/XXVIII/2012).
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Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił kolejny projekt uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym się”
(Uchwała Nr 175/XXVIII/2012).
Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały Rady Gminy Krzywcza
w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
W trakcie przedstawiania tego projektu uchwały o godz. 1152 salę obrad
opuściła Radna Maria Napora. Od tej chwili obecnych na sesji było
12 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady pytał – Czy przetarg na odbiór odpadów,
będzie musiał być zorganizowany w trybie Ustawy o Zamówieniach
Publicznych?
Wójt Gminy odpowiadając potwierdził, że przetarg będzie
zorganizowany w trybie tej Ustawy.
Dalej Wiceprzewodniczący Rady pytał – Kto decyduje o wyborze oferty?
Wójt odpowiedział, że wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje
Komisja Przetargowa powołana przez Wójta Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady pytał również Wójta – Z ilu członków składa
się Komisja?
Wójt odpowiedział, że zazwyczaj Komisje są trzyosobowe, w zależności
od ważności przetargu.
Radny Józef Bajda pytał – Czy w Urzędzie Gminy powołana jest stała
Komisja Przetargowa?
Wójt Gminy powiedział – Nie może być powoływana stała Komisja, gdyż
nie będzie ona znała się na wszystkich zagadnieniach jakie są.
Przy powoływaniu Komisji ma się zawsze na uwadze tych pracowników,
co merytorycznie nad danym zagadnieniem pracują. W skład komisji
powoływani są również niekiedy eksperci z zewnątrz.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” (Uchwała
Nr 176/XXVIII/2012).
Sekretarz Gminy przedstawił także projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych
zajęć. Uzasadnienie do tego projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy.
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W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” (Uchwała
Nr 177/XXVIII/2012).
Radny Wacław Sobol powiedział – Prowadzona była kiedyś akcja kupna
kubłów na śmieci. Czy przewiduje się ponowienie tej akcji?
Wójt Gminy odpowiedział, że jeśli będzie zainteresowanie to Gmina jest
w stanie ponownie taką akację przeprowadzić.
Przed ogłoszoną przerwą o godz. 1206 salę obrad opuścili Radni
Wacław Sobol i Marek Bosak, którzy wcześnie usprawiedliwili się
u Przewodniczącego Rady Gminy. Od tej chwili obecnych na sesji było
10 radnych.
O godz. 1206 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach,
która trwała do godz. 1217.
Ad 3, 4.
Sołtys Reczpola Maria Pawłowska wnioskowała o zabezpieczenie
„Grzybka” koło Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu.
Wójt Gminy wyjaśnił sprawę zakupu używanego samochodu dla potrzeb
Urzędu Gminy.
Ponadto poinformował, że w styczniu przyszłego roku będzie nabór
na usuwanie azbestu z dachu. Kwota dofinansowania jest w wysokości 85%.
Przy czym może być wkładem własnym udział mieszkańców.
Dofinansowaniem objęte jest zdjęcie tego dachu, unieszkodliwienie,
przetransportowanie. Trzeba będzie jednak mieć zabezpieczone środki
finansowe na pokrycie dachowe zastępowanym materiałem. Ściągając eternit,
trzeba to zrobić w odpowiedni sposób i dlatego musi to zrobić
wyspecjalizowana firma.
Radny Adam Czarniecki poruszył sprawę porządkowania przystanków
autobusowych w Babicach. W związku z tym pytał – Czy nie można
pracownikowi, który pracuje na Cmentarzu Komunalnym w Babicach, zmienić
zakres czynności, zmniejszając etat z 3/4 na 1/2 w zakresie prac na cmentarzu
a w ramach pozostałych 1/4 etatu przydzielić obowiązki sprzątania Babic?
Wójt powiedział, że rozezna się tą sprawę, gdyż pracownik ten
w ramach 1/4 etatu pracuje na terenie Ośrodka w Babicach.
Sołtys Reczpola prosiła o opracowanie i wydrukowanie informacji na
temat dofinansowania zdjęcia eternitu celem wywieszenia jej na tablicy
ogłoszeń.
Sołtys Wola Krzywiecka Jan Wanat wnioskował o przeniesienie lampy
oświetlenia ulicznego na skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą wjazdową
do Firmy FAMILIA w Woli Krzywieckiej. Jest to niebezpieczne miejsce, dlatego
niezbędne jest oświetlanie tego skrzyżowania.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy powiedział – Dużo jest miejsc na
terenie Gminy, gdzie ustalono wcześniej, że ma się świecić co druga lampa
oświetlenia ulicznego, a w rzeczywistości tak nie jest. Istnieje potrzeba
skorygowania tego.
Radny Adam Czarniecki pytał – Czy będzie prom wyciągany na brzeg
w Babicach? Ponadto zgłosił on również konieczność wyremontowania tego
promu, bo są przecieki.
Radny W. Sawicki wnioskował o remont i wykonanie schodków przy
przystankach autobusowych w Krzywczy i w Reczpolu. Zdaniem Radnego –
Trzeba też zastanowić się na przyszły rok w sprawie remontu lub kupna
nowych przystanków.
Sołtys Woli Krzywieckiej Jan Wanat również wnioskował o wykonanie
schodków przy przystankach autobusowych w Krzywczy i w Reczpolu.
Radny W. Sawicki zaproponował, aby próbować dogadywać się
z przewoźnikami
w
kwestii
dofinansowania
remontu
przystanków
autobusowych.
Ad 5.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1243
XXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VI kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował

Przewodniczący Rady

(-) Mieczysław Klimko

(-) Piotr Pękalski

