Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 18 grudnia 2014 r.

OA.0002.14.2014.RG

PROTOKÓŁ Nr III/2014
z obrad III sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła
się 11 grudnia 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na III sesję Rady Gminy Krzywcza VII kadencji 2014-2018 przybyło
15 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Ponadto w obradach wzięły udział zaproszone osoby spoza Rady (lista
obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Ad 1.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pytlowany o godz. 1712 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 proponowany
porządek obrad.
Porządek obrad w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został
jednogłośnie wynikiem: 15 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciwnych”
i 0 głosach „wstrzymujących się”.
Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę
obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2015 r.;
2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok;
3) zmieniająca uchwałę własną w sprawie wyznaczenia przedstawicieli
Gminy Krzywcza do Zgromadzenia Związku Gminy Fortecznych
Twierdzy Przemyśl;
4) delegowania przedstawicieli Gminy Krzywcza do Zgromadzenia
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
3. Zakończenie obrad.
Ad 2.
Na wstępie tego punktu obrad Przewodniczący Rady Gminy Piotr
Pytlowany poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym istnieje
możliwość założenia klubu radnych.
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W związku z tym poinformował, że w dniu dzisiejszym tj. 11 grudnia
2014 r. wpłynęła na jego ręce informacja o powstaniu Klubu Radnych – Prawo
i Sprawiedliwość. W skład Klubu wchodzi 8 Radnych a Przewodniczącym
Klubu jest Radny Marek Bosak.
Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2015 r.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt uchwały w tej
sprawie.
Radny Józef Opałka złożył wniosek o obniżenie średniej ceny skupu
żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
w 2015 r. do kwoty 55 zł za 1 kwintal, zmieniając tym samym propozycję
wypracowaną na posiedzeniu wspólnym Komisji poprzedniej kadencji Rady
Gminy, aby pozostawić cenę żyta na poziomie obowiązującym w 2014 r.
tj. 60 zł za 1 kwintal.
Radny Marek Bosak poparł ten wniosek.
Skarbnik Gminy Beata Wielgosz stwierdziła, że skutek obniżenia tego
podatku zarówno od osób prawnych jak i fizycznych wyniesie około 35 200 zł
straty dla gminy. Projekt Budżetu Gminy Krzywcza na 2015 rok przygotowany
został na podstawie stawek obowiązujących w 2014 roku. Jeżeli po stronie
dochodów będzie zmniejszenie w kwocie 35 200 zł, to związku z tym prosiła
o wskazanie, które wydatki zmniejszyć o tą kwotę.
Radny Kazimierz Kurasz wnioskował o pozostawienie ceny skupu żyta
na poziomie obowiązującym w 2014 roku.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania
w sprawie przyjęcia wniosku Radnego Józefa Opałki.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wniosek przyjęty został
wynikiem: 8 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 7 głosach
„wstrzymujących się”.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania w sprawie przyjęcia proponowanej uchwały wraz z przyjętą
poprawką o obniżenie ceny skupu żyta do 55 zł za 1 kwintal.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Proponowana uchwała przyjęta
została wynikiem: 8 głosów „za”, przy 7 głosach „przeciwnych” i 0 głosach
„wstrzymujących się” (Uchwała Nr III/5/2014 stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu).
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2014 rok.
Skarbnik Gminy Beata Wielgosz przedstawiła projekt uchwały w tej
sprawie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak uwag i zapytań do
tego projektu uchwały Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
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W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Proponowana uchwała przyjęta
została wynikiem: 14 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała Nr III/6/2014 stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu).
Z kolei Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza zmieniającej uchwałę własną w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli Gminy Krzywcza do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych
Twierdzy Przemyśl.
Radny Zygmunt Sobol zaproponował, aby jako drugiego przedstawiciela
wyznaczyć Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Pytlowanego. Jednak
Przewodniczący Rady nie wyraził zgody na kandydowanie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Wanat zaproponował, aby jako
drugiego przedstawiciela wyznaczyć Radnego Marka Bosaka.
Radny Marek Bosak wyraził zgodę na kandydowanie.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt uchwały w tej
sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak uwag i zapytań do
tego projektu uchwały Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Proponowana uchwała przyjęta
została wynikiem: 14 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała Nr III/7/2014 stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu).
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy
Krzywcza do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego.
Radni
zgłosili
propozycję delegowania, jako przedstawicieli
do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego: Wójta
Gminy Wacława Pawłowskiego oraz Radną Rady Gminy Marię Pawłowską.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak uwag i zapytań do
tego projektu uchwały Rady Gminy 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 III/8/2014 stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Radny Zygmunt Sobol, kierując się troską o dobro gminy, wystosował
apel do Pana Mariusza Króla, jako Pełnomocnika Wyborczego Komitetu
Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości obecnego na sesji, o współpracę
wszystkich radnych bez wyjątków, nie dzieląc ją na radnych Prawa
i Sprawiedliwości oraz pozostałych radnych.
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Ad 3.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1747
III nadzwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VII kadencji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował

Przewodniczący Rady

(-) Mieczysław Klimko

(-) Piotr Pytlowany

