Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 5 grudnia 2014 r.

OA.0002.13.2014.RG

PROTOKÓŁ Nr II/2014
z obrad II sesji Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
8 grudnia 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na II sesję Rady Gminy Krzywcza VII kadencji 2014-2018, przybyło
15 radnych (lista obecności – załącznik nr 1). Ponadto w obradach wzięły
udział zaproszone osoby spoza Rady (lista obecności – załącznik nr 2).
Ad.1,2.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pytlowany o godz. 1006 otworzył
sesję zwołaną przez Komisarza Wyborczego w Przemyślu Postanowieniem
Nr 25/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. 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.
Ad.3.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy Jan Michalik,
pogratulował i wręczył Wacławowi Pawłowskiemu zaświadczenie o wyborze
na Wójta Gminy Krzywcza (zaświadczenie – załącznik nr 3).
Następnie Wójt Gminy Wacław Pawłowski złożył uroczyste ślubowanie
o następującej treści:
„Obejmując Urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.
Tak mi dopomóż Bóg.”
Wójt Gminy Wacław Pawłowski podpisał rotę ślubowania (rota
ślubowania – załącznik nr 4).
Po podpisaniu roty Wójt Gminy, zabierając głos, zaprosił wszystkich
radnych i sołtysów do współpracy na rzecz rozwoju gminy Krzywcza,
podkreślając przy tym, że o takim wyniku wyborów zadecydowali wyborcy.
Były Wójt Gminy Krzywcza Pan Witold Szpytman złożył gratulacje
i serdeczne życzenia owocnej pracy na rzecz rozwoju gminy Krzywcza.

2

Od godz. 1010 do godz. 1022 Przewodniczący Rady Gminy Piotr
Pytlowany zarządził przerwę w obradach, podczas której wszyscy obecni
na sesji mogli składać gratulacje Wójtowi Gminy Wacławowi Pawłowskiemu.
Ad.4.
Po przerwie Przewodniczący obradom przedstawił projekt porządku
obrad.
Radny Marek Bosak zgłosił wniosek, aby w punkcie 6 zdjąć z porządku
obrad podpunkty 4 i 5 dotyczące rozpatrzenia projektów uchwał Rady Gminy
Krzywcza w sprawach: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2015 r.
oraz wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Uzasadnił to tym,
że na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Gminy
poprzedniej kadencji sprawa podatków na 2015 roku była przedyskutowana.
Postanowiono wówczas, że stawki te będą ustalone na poziomie 2014 roku.
Zdaniem radnego - zanim nowa Rada Gminy podejmie proponowaną uchwałę
obniżającą cenę skupu żyta, musi się wcześniej z tym projektem zapoznać.
Jest to ważna sprawa, gdyż obniżenie w 2015 roku ceny skupu żyta, będzie
skutkowało – jak powiedział Radny Marek Bosak – dwukrotną stratą
dochodów budżetowych tj. dochodów z tytułu wpływów podatków oraz
dochodów z tytułu subwencji. W związku z tym, że radni nie otrzymali tych
projektów uchwał przed sesją Rady Gminy i nie mogli wcześniej zapoznać się
z ich treścią, zaproponował zdjąć te dwie uchwały z porządku obrad.
Wójt Gminy zabierając głos w tej sprawie zaproponował radnym,
aby jednak Skarbnik Gminy wyjaśniła proponowane zmiany w budżecie
na 2014 rok, gdyż mogą to być pilne zmiany, które trzeba szybko wdrożyć.
Skarbnik Gminy Beata Wielgosz odpowiedziała, że projekt uchwały
w sprawie obniżenia ceny żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku
rolnego na terenie gminy w 2015 r. musi być szybko podjęty, gdyż uchwała ta
musi być na czas opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, żeby mogła wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Odnosząc się do projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok
Skarbik Gminy wyjaśniła, że zmiana głównie dotyczy udzielonej subwencji
z rezerwy celowej, subwencji oświatowej. Utworzenie Zespołu Szkół
w Krzywczy wiązało się z wypłatą odpraw z przyczyn organizacyjnych jaki
i z przyczyn emerytalnych. Gmina Krzywcza na podstawie złożonego wniosku
do Ministerstwa otrzymała 25% dotacji na pokrycie kwoty wypłaconych
świadczeń z tytułu tych odpraw. Wprowadzenie tych dochodów do budżetu
jest ważne, gdyż na koniec roku braknie środków na wypłatę wynagrodzenia
dla nauczycieli szczególnie Gimnazjum w Krzywczy.
Radny Zygmunt Sobol prosił, aby pod koniec proponowanego porządku
obrad dodać złożenie informacji na temat sytuacji finansowej Gminy
ze stanem na dzień dzisiejszy przez Skarbnika Gminy.
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Porządek obrad wraz ze zgłoszonym wnioskiem radnego Marka Bosaka
w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został: 14 głosami „za”, przy
1 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosach „przeciw”.
Radny Zygmunt Sobol prosił, aby informacji na temat sytuacji finansowej
Gminy przygotować na kolejną sesję.
Radny Ryszard Pawłowski wnioskował, aby przed kolejnymi sesjami
Rady Gminy materiały w sprawach objętych porządkiem obrad sesji były
dostarczane wcześniej.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan wyjaśnił, że dzisiejsza sesja Rady
Gminy była zwołana przez Komisarza Wyborczego w Przemyślu.
Proponowany porządek sesji był przygotowany za zgodą byłego i obecnego
Wójta Gminy. Poinformował on przy tym o pilnej potrzebie podjęcia uchwał
podatkowych, gdyż wiąże się to z krótkim terminem na ich opublikowanie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Proponowana
uchwała podatkowa nie jest nowym wymysłem, gdyż komisje poprzedniej
Rady Gminy wnioskowały o pozostawienie stawek podatków i opłat lokalnych
na poziomie obowiązującym w 2014 roku.
Ponadto wyjaśnił przedmówcy Radnemu Ryszardowi Pawłowskiemu,
że Przewodniczący Rady zwołuje sesję i Radni powinni otrzymać pisemnie
materiały na sesję na co najmniej 7 dni przed jej terminem, ale w tym
przypadku sesję zwoływał Komisarz Wyborczy w Przemyślu i dlatego nie mógł
on tych zaproponowanych materiałów wysłać do Radnych, jak również
nie mógł tych materiałów wysłać Przewodniczący Rady, ponieważ przez cały
tydzień był w Krakowie.
Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.
4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
2) powołania Komisji Rewizyjnej;
3) powołania Komisji stałych Rady Gminy.
7. Interpelacje i zapytania radnych,
8. Wolne wnioski i informacje,
9. Zakończenie obrad.
Ad.5.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pytlowany poinformował, że Protokół
Nr II/2014 został wyłożony do wglądu radnych przez całe obrady sesji. Jeśli
będą jakieś uwagi lub zastrzeżenia będzie można je zgłaszać do końca sesji.
Jeśli takich nie będzie, zostanie to uznane jako przyjęcie tego protokołu.
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Ad 6.
Przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzywcza.
Przewodniczący Rady Piotr Pytlowany poinformował, że głosowanie
w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy jest tajne i przeprowadzone
będzie według przedstawionego na poprzedniej sesji Rady Gminy regulaminu
wyboru przewodniczącego Rady Gminy Gminy.
Radny Józef Opałka zgłosił kandydaturę Radnego Piotra Wanata.
Radny Zygmunt Sobol zgłosił kandydaturę Radnego Kazimierza
Kurasza.
Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Następnie powołano Komisję skrutacyjną w 3-osobowym składzie. W jej
skład powołano jednogłośnie w głosowaniu jawnym wynikiem 15 głosów „za”
radnych Marka Bosaka, Ryszarda Pawłowskiego oraz Marię Pawłowską,
którzy wyrazili zgodę na pracę w tej komisji.
Kandydaci na wiceprzewodniczącego przedstawili krótkie informacje
o sobie.
Po zaprezentowaniu się kandydatów Prowadzący obrady ogłosił
przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się komisji i przygotowania kart
do głosowania, która trwała od godz. 1038 do godz. 1045.
Następnie Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.
Po przeprowadzeniu głosowania Prowadzący obrady ogłosił przerwę
w celu ustalenia wyników głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Krzywcza, która trwała od godz. 1056 do godz. 1106.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ryszard
Pawłowski odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzywcza (załącznik nr 4).
W
wyniku
przeprowadzonego
głosowania
kandydaci
na
wiceprzewodniczącego Rady Gminy otrzymali następującą ilość ważnie
oddanych głosów:
1) Kazimierz Kurasz – 7 głosów,
2) Piotr Wanat – 8 głosów.
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Piotrowi Wanatowi wyboru
na wiceprzewodniczącego Rady Gminy i życzył mu owocnej pracy, a
następnie poprosił go o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym.
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ryszard Pawłowski
odczytał projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru Piotra Wanata na
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzywcza.
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Prowadzący obrady przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Proponowana uchwała przyjęta
została jednogłośnie wynikiem: 15 głosów „za”, przy 0 głosach
„wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała Nr II/2/2014 stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Z kolei przystąpiono do powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Krzywcza.
Przewodniczący obradom przedstawił regulacje prawne w tym zakresie
a następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Wanat zgłosił następujących
kandydatów:
1) Radny Marek BOSAK;
2) Radny Józef OPAŁKA;
3) Radny Bogusław JAKIELASZEK;
4) Radny Mariusz KOŁCZ;
1)
2)
3)
4)

Radny Kazimierz Kurasz zgłosił następujących kandydatów:
Radny Zygmunt SOBOL;
Radny Ryszard PAWŁOWSKI;
Radny Stanisław ŁABAZIEWICZ;
Radny Leszek ŁAWRYNIUK.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci, oprócz Radnego Leszka ŁAWRYNIUKA,
wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania.
Głosowanie przeprowadzono w następującej kolejności:
1) Radny Marek BOSAK uzyskując 8 głosów „za”;
2) Radny Józef OPAŁKA uzyskując 8 głosów „za”;
3) Radny Bogusław JAKIELASZEK uzyskując 8 głosów „za”;
4) Radny Mariusz KOŁCZ uzyskując 8 głosów „za”;
5) Radny Zygmunt SOBOL uzyskując 14 głosów „za”;
6) Radny Ryszard PAWŁOWSKI uzyskując 13 głosów „za”;
7) Radny Stanisław ŁABAZIEWICZ uzyskując 7 głosów „za”.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania.
Poinformował on również, że w wyniku przeprowadzonego głosowania do
składu Komisji Rewizyjnej weszli następujący Radni:
1) Radny Marek BOSAK;
2) Radny Józef OPAŁKA;
3) Radny Bogusław JAKIELASZEK;
4) Radny Mariusz KOŁCZ;
5) Radny Zygmunt SOBOL;
6) Radny Ryszard PAWŁOWSKI;
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Wójt Gminy Wacław Pawłowski powiedział, że kandydaci podczas
głosowania nie powinni oddawać na siebie swój głos.
W celu sprawdzenia tego problemu w przepisach prawa o godz. 1123
Przewodniczący obradom ogłosił przerwę w obradach, która trwała do godz.
1125.
Po przerwie głos zabrał Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan, który na
podstawie art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, wyjaśnił, że Radny nie
może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono
jego interesu prawnego.
Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Zgłoszono kandydatury Radnego Marka BOSAKA i Zygmunta SOBOLA,
którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
W głosowaniu jawnym Radny Marek BOSAK uzyskał 8 głosów „za”
a Radny Zygmunt SOBOL uzyskał 7 głosów „za”.
W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został
wybrany Radny Marek BOSAK.
Komisja Rewizyjna na wniosek jej Przewodniczącego dokonała wyboru
Radnego Zygmunta SOBOLA na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Następnie Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan odczytał projekt Uchwały
Rady Gminy w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Prowadzący obrady przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Proponowana uchwała przyjęta
została jednogłośnie wynikiem: 15 głosów „za”, przy 0 głosach
„wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała Nr II/3/2014 stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Przystąpiono do powołania stałych komisji Rady Gminy Krzywcza.
Przewodniczący obradom przedstawił regulacje prawne w tym zakresie.
Ustalono, że Komisja ds. Rozwoju Społeczno-Gospodarczego,
Przestrzennego i Gospodarki Finansowej oraz Komisja ds. Rolnictwa,
Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony
Konsumenta Rady Gminy Krzywcza będą liczyć po 8 osób, a Komisja
ds. Gospodarki Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz
Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Krzywcza będzie liczyć 6 osób.
Następnie Przewodniczący obradom poprosił o zgłaszanie kandydatów
do składu Komisji ds. Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego
i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Krzywcza.
Zgłoszono kandydatów w następującej kolejności:
1) Piotr WANAT;
2) Maria PAWŁOWSKA;
3) Stanisław ŁABAZIEWICZ;
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4)
5)
6)
7)
8)

Ryszard PAWŁOWSKI;
Grzegorz PAWŁOWSKI;
Ryszard KURASZ;
Leszek ŁAWRYNIUK;
Marek BOSAK.

Ze względu na to, że Komisja ds. Rozwoju Społeczno-Gospodarczego,
Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Krzywcza powinna
liczyć nie więcej niż 8 członków nie przeprowadzono głosowania.
Z kolei Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów
do składu Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Kultury oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy
Krzywcza.
Zgłoszono kandydatów w następującej kolejności:
1) Zygmunt SOBOL;
2) Ryszard KURASZ;
3) Kazimierz KURASZ,
4) Maciej WANAT,
5) Grzegorz PAWŁOWSKI,
6) Piotr WANAT.
Ze względu na to, że Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Oświaty,
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady
Gminy Krzywcza powinna liczyć nie więcej niż 6 członków
nie przeprowadzono głosowania.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie
kandydatów do składu Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta Rady Gminy
Krzywcza.
Zgłoszono kandydatów w następującej kolejności:
1) Maria PAWŁOWSKA;
2) Kazimierz KURASZ;
3) Józef OPAŁKA;
4) Stanisław ŁABAZIEWICZ;
5) Maciej WANAT;
6) Bogusław JAKIELASZEK;
7) Leszek ŁAWRYNIUK;
8) Mariusz KOŁCZ.
Ze względu na to, że Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta Rady Gminy
Krzywcza powinna liczyć nie więcej niż 8 członków nie przeprowadzono
głosowania.
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Następnie Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan odczytał projekt Uchwały
Rady Gminy w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.
Prowadzący obrady przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Proponowana uchwała przyjęta
została jednogłośnie wynikiem: 15 głosów „za”, przy 0 głosach
„wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała Nr II/4/2014 stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Ad.7.
Z uwagi na brak interpelacji i zapytań radnych Przewodniczący Rady
Gminy Piotr Pytlowany przystąpił do kolejnego punktu obrad.
Ad.8.
Wójt Gminy Wacław Pawłowski poprosił, aby jeszcze w tym tygodniu
ustalić termin zwołania sesji nadzwyczajnej i posiedzenia wspólnego Komisji
stałych Rady Gminy Krzywcza.
Ad 9.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1213
II zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VII kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował

Przewodniczący Rady

(-) Mieczysław Klimko

(-) Piotr Pytlowany

