Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 29 grudnia 2014 r.

OA.0002.4.2014.RG

PROTOKÓŁ Nr IV/2014
z obrad IV sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
22 grudnia 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na IV 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 3 do niniejszego protokołu).
Ad 1.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pytlowany o godz. 1006 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.
Wójt Gminy Wacław Pawłowski wnioskował o zmianę porządku obrad
poprzez dodanie do punktu 3, jako ostatni podpunkt projektu uchwały Rady
Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie wynikiem 15 głosów „za”.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że z dniem 15 grudnia powołał na
stanowisko Zastępcy Wójta Wojciecha Sobola na 0,5 etatu.
Zastępca Wójta przedstawił krótką informację o sobie.
Porządek obrad w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został
jednogłośnie wynikiem: 15 głosów „za”.
Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Małe dzieci – wielka
sprawa. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku
przedszkolnym” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej;
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2) diet przysługującym radnym gminnym i przewodniczącym organu
wykonawczego jednostek pomocniczych gminy oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych;
3) wynagrodzenia Wójta Gminy Krzywcza,
4) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.

4.
5.
6.
7.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie obrad.

Ad 2.
Protokoły Nr II/2014 i Nr III/2014 z obrad poprzednich sesji Rady Gminy
Krzywcza zostały wyłożone do wglądu wraz z informacją, aby ewentualne
wnioski i zastrzeżenia zgłaszać do końca sesji. Jeśli takich nie będzie,
zostanie to uznane jako przyjęcie tych protokołów.
Ad 3.
W tym punkcie obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Małe
dzieci – wielka sprawa. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku
przedszkolnym” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej;
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Natomiast szczegółowe uzasadnienie do tego projektu uchwały
przedstawiła Inspektor ds. Oświaty Urzędu Gminy Krzywcza Ewa Pękalska.
Wyjaśniła przy tym, że projekt ten obejmował będzie 4 oddziały przedszkolne
przy Szkołach Podstawowych w Babicach (2 oddziały), w Bachowie (1 oddział)
i w Reczpolu (1 oddział). Ponadto poinformowała, że realizując ten projekt
będzie obowiązywać trwałość projektu, który będzie trwać od zakończenia
projektu, tj. od 1 lipca 2015 r. przez okres 2 lat, tj. do 30 czerwca 2017 r.
W trakcie tego okresu nie można tych szkół ani likwidować, ani też
przekazywać do prowadzenia innym osobom. Ponadto poinformowała, że przy
Szkole Podstawowej w Babicach będzie tworzony plac zabaw z bezpieczną
nawierzchnią. Bezpieczna nawierzchnia, objęta wsparciem finansowym wynosi
200 m2. W projekcie jest ujęte 320 m2, dlatego różnicę 120 m2 musi być
pokryta z wkładu własnego Gminy Krzywcza tj. w wysokości około 25 000 zł.
Można jeszcze – jak twierdzi Inspektor Ewa Pękalska – dokonać zmian
do tego wniosku, ujmując do realizacji przykładowo tylko 2 oddziały
przedszkolne.

3

W związku z tym, że w projekcie tym ujęte zostały wszystkie oddziały
przedszkolne z terenu gminy Krzywcza, Radny Ryszard Pawłowski pytał Jakie skutki do Budżetu Gminy spowoduje podjęcie decyzji w tej sprawie
i jakie ma to odniesienie do Programu Postępowania Naprawczego? Ponadto
zauważył, że w Programie tym ujęte jest, co będzie podlegać likwidacji i jakie
działania należy podjąć jeszcze w tym roku.
Inspektor Ewa Pękalska powiedziała, że Rada Gminy musi
zadecydować – Czy będzie trzymać się zapisów Programu Postępowania
Naprawczego, czy realizować ten projekt?
Wójt Gminy Wacław Pawłowski powiedział, że podjęcie tej uchwały jest
bardzo pilne. Prosił też o obranie kierunku postępowania w sprawach
oświatowych. Prosił przy tym, aby nie likwidować szkół, a podjąć próbę
przekształcenia szkół, przekazując je osobom fizycznym lub prawnym.
Radny Rady Gminy Zygmunt Sobol powiedział, że dyskusja
na dzisiejszej sesji w sprawie sposobu przekształcania szkół jest
przedwczesna. Trzeba zaangażować środowiska nauczycielskie, środowiska
wiejskie, rady sołeckie oraz rodziców uczniów danej szkoły. Przed okresem
świątecznym jest za mało czasu, aby można było wypracować jakieś
stanowisko w tej sprawie.
Zastępca Wójta Wojciech Sobol zaproponował, aby Rada Gminy
przyjęła ten projekt uchwały, a później przed podpisaniem umowy będzie
można jeszcze zastanawiać się, które oddziały przedszkolne będzie ten
projekt systemowy dotyczyć.
Radny Ryszard Pawłowski powiedział, że przyjęcie proponowanego
projektu uchwały uniemożliwi Radzie Gminy rozpatrzenie problemu
restrukturyzacji oświaty w Gminie.
O godz. 1044 Przewodniczący
w obradach, która trwała do godz. 1108.

Rady

Gminy

zarządził

przerwę

Po przerwie Inspektor Urzędu Gminy Ewa Pękalska przedstawiła zakres
rzeczowy projektu systemowego.
O godz. 1121 Przewodniczący
w obradach, która trwała do godz. 1130.

Rady

Gminy

zarządził

przerwę

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad
dwoma zgłoszonymi wnioskami. Pierwszy dotyczył – Czy realizacją projektu
systemowego objąć wszystkie 4 oddziały przedszkolne tj. przy szkołach
w Bachowie (1 oddział), w Babicach (2 oddziały), w Reczpolu (1 oddział)?”,
a drugi – „Czy realizacją projektu systemowego objąć tylko 2 oddziały
przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Babicach?”.
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W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem wniosku
dotyczącego realizacji projektu systemowego we wszystkich oddziałach
przedszkolnych tj. przy szkołach w Bachowie (1 oddział), w Babicach
(2 oddziały), w Reczpolu (1 oddział) głosowało 4 Radnych a za przyjęciem
wniosku dotyczącego realizacji projektu systemowego tylko w 2 oddziałach
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Babicach głosowało 11 Radnych.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak innych uwag
i zapytań
do
tego
projektu
uchwały
Rady
Gminy
przystąpił
do przeprowadzenia głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Proponowana uchwała przyjęta została wynikiem: 11 głosów „za”, przy
4 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała
Nr IV/9/2014 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie diet przysługującym radnym gminnym
i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy wraz z jego szczegółowym uzasadnieniem.
Radny Marek Bosak zaproponował podwyższenie diet i ustalenie ich
wysokości następująco: dla Przewodniczącego Rady - 55 % wynagrodzenia
minimalnego; dla Wiceprzewodniczącego Rady - 35 % wynagrodzenia
minimalnego; dla Przewodniczącego Komisji Rady - 30 % wynagrodzenia
minimalnego; dla pozostałych radnych - 25 % wynagrodzenia minimalnego,
a dla sołtysów 15 % wynagrodzenia minimalnego.
Radny Ryszard Pawłowski wnioskował o pozostawienie wysokości diet
na poziomie obowiązujących dotychczas.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad
dwoma zgłoszonymi propozycjami.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem propozycji
zgłoszonej przez Radnego Marka Bosaka głosowało 7 radnych, 7 głosowało
przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.
Natomiast za przyjęciem propozycji zgłoszonej przez Radnego
Ryszarda Pawłowskiego głosowało 8 radnych, 2 głosowało przeciw,
a 5 wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na niezgłaszanie innych 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 „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała
Nr IV/10/2014 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Z kolei Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krzywcza.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
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Radny Kazimierz Kurasz wnioskował o pozostawienie wysokości
wynagrodzenia na poziomie obowiązującym dotychczas.
Radny Marek Bosak poprosił Wójta Wacława Pawłowskiego o wyrażenie
swojego zdania w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta.
Wójt Gminy proponował obniżenie swojego wynagrodzenia o 1 000 zł
w stosunku do wynagrodzenia ustalonego poprzedniemu Wójtowi.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad
wnioskiem zgłoszonym przez Radnego Kazimierza Kurasza.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem tego wniosku
głosowało 15 radnych, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak innych 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 „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała
Nr IV/11/2014 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Z kolei Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Skarbnik Gminy Beata Wielgosz przedstawiła projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem do tego projektu
uchwały.
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 IV/12/2014 stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pytlowany odczytał pismo
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wszczęcia
postępowania administracyjnego w trybie nadzoru dotyczącego podjętej
uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę
obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2015 r.
W związku z powyższym Rada Gminy postanowiła w tym punkcie
wprowadzić do porządku obrad projekt kolejnej uchwały w sprawie uchylenia
uchwały własnej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej, jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2015 r. a następnie
przystąpiła do jego rozpatrzenia.
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: 11 głosów „za”, przy 4 głosach
„wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała Nr IV/13/2014
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
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Ad 4.
Wójt Gminy Krzywcza Wacław Pawłowski przedstawił informację
o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (Informacja ta stanowi załączniki
nr 9 do niniejszego protokołu).
Ad 5, 6.
W tych punktach obrad nie zgłoszono ani żadnych interpelacji i zapytań
radnych, ani też nie zgłoszono żadnych wniosków i informacji.
Protokoły Nr II/2014 i III/2014 z obrad poprzednich sesji Rady Gminy
Krzywcza przyjęty zostały jednogłośnie przez aklamację.
Ad 7.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1229
L zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VI kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował

Przewodniczący Rady

(-) Mieczysław Klimko

(-) Piotr Pytlowany

