Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 3 lutego 2015 r.

OA.0002.1.2015.RG

PROTOKÓŁ Nr V/2015
z obrad V sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
27 stycznia 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na V sesję Rady Gminy Krzywcza przybyło 14 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. 1000 otworzył
sesję i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą
obecności aktualnie w sesji uczestniczy 14 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: 14 głosów „za”.
Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywcza na lata 2015-2023;
2) Budżetu Gminy na 2015 rok;
3) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2015-2018”;
4) zarządzenia wyborów sołtysów na terenie gminy Krzywcza
5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2015 r.,
6) wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku po byłym Gminnym Centrum Kultury
w miejscowości Babice na działce nr 624/2 o pow. 0,22 ha stanowiącego
własność gminy Krzywcza;
7) przyjęcia planów pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady w 2015 roku.

4.
5.
6.
7.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie obrad.
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Ad 2.
Protokół Nr IV/2014 z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Krzywcza
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 tego protokołu.
Ad 3.
Na wstępie tego punktu obrad Kierownik Projektu Ewa Pękalska
przedstawiła informację o realizacji projektu: "Zapewnienie dostępu do
Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem
cyfrowym" w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności
gospodarki,
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013.
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krzywcza na lata 2015-2023.
Skarbnik Gminy Beata Wielgosz przedstawiła Uchwałę Nr 11/40/2014
z dnia 17 grudnia 2014 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzywcza na lata 2015-2023 (opinia
negatywna) a następnie przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do tej opinii.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt proponowanej uchwały
Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak uwag i zapytań
do tego projektu uchwały Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została wynikiem: 11 głosów „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących
się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała V/14/2015 stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu).
Rada Gminy przystąpiła również do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie Budżetu Gminy Krzywcza na 2015 rok
Skarbnik Gminy Beata Wielgosz przedstawiła Uchwałę Nr 11/42/2014
z dnia 17 grudnia 2014 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Krzywcza na 2015 rok (opinia negatywna) a następnie przedstawiła
projekt proponowanej uchwały Rady Gminy wraz ze szczegółowym
uzasadnieniem do tego projektu.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak uwag i zapytań
do tego projektu uchwały Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została wynikiem: 13 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała V/15/2015 stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu).
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Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy
Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018”.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak uwag i zapytań
do tego projektu uchwały Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została jednogłośnie wynikiem: 14 głosów „za”, przy 0 głosach
„przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała V/16/2015 stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów na terenie
gminy Krzywcza.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy wraz z jego szczegółowym uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak uwag i zapytań
do tego projektu uchwały Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została jednogłośnie wynikiem: 14 głosów „za”, przy 0 głosach
„przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała V/17/2015 stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Z kolei Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2015 r.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak uwag i zapytań
do tego projektu uchwały Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została jednogłośnie wynikiem: 14 głosów „za”, przy 0 głosach
„przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała V/18/2015 stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Rada Gminy przystąpiła również do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres
10 lat lokalu użytkowego znajdującego się w budynku po byłym Gminnym
Centrum Kultury w miejscowości Babice na działce nr 624/2 o pow. 0,22 ha
stanowiącego własność gminy Krzywcza.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Szczegółowe uzasadnienie do tego projektu uchwały przedstawiła
Kierownik Referatu Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Krystyna Śmigielska.
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Radny Marek Bosak wnioskował, aby rozpatrzenie proponowanej
uchwały przełożyć na następną sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania
nad przyjęciem tego wniosku. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Wniosek zgłoszony przez Radnego Marka Bosaka przyjęty został jednogłośnie
wynikiem: 14 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach
„wstrzymujących się”.
Na zakończenie tego punku obrad Rada Gminy przystąpiła
do rozpatrzenia projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie przyjęcia
planów pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady w 2015 roku.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pytlowany przedstawił plan pracy
Rady Gminy Krzywcza na 2015 rok.
O godz. 11:22 Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę
w obradach, która trwała do godz. 11:42.
W trakcie przerwy salę obrad opuścił Radny Marek Bosak, który
wcześniej usprawiedliwił się u Przewodniczącego Rady Gminy. Od tej chwili
obecnych na sesji było 13 radnych.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Zygmunt Sobol, przedstawił plan
pracy Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Kultury oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy
Krzywcza.
Z kolei Radny Kazimierz Kurasz przedstawił plan pracy Komisji
ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności
i Ochrony Konsumenta Rady Gminy Krzywcza, której przewodniczy.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił plan pracy Komisji
ds. Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki
Finansowej Rady Gminy Krzywcza oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Krzywcza.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak uwag i zapytań
do tego projektu uchwały Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została jednogłośnie wynikiem: 13 głosów „za”, przy 0 głosach
„przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała V/19/2015 stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Ad 4.
Wójt Gminy Krzywcza Wacław Pawłowski przedstawił informację
o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (Informacja ta stanowi załączniki
nr 10 do niniejszego protokołu).
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W dyskusji nad sprawozdaniem w pierwszej kolejności głos zabrał
Radny Zygmunt Sobol, który powiedział, że oczyszczalnia ścieków
w Krzywczy jest uciążliwa dla mieszkańców mieszkających w niedalekim jej
sąsiedztwie i jest niewłaściwie eksploatowana. Steruje się ją ręcznie,
urządzenia nie włącza się, kiedy istnieje taka potrzeba, ścieki często
wypływają z oczyszczalni nieoczyszczone, pracownicy nie nadążają
z odsączaniem osadu. Zaproponował przeprowadzenie jej modernizacji.
Wójt zaproponował zwołanie komisji celem dokonania przeglądu
funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy pod względem
zminimalizowania kosztów zużycia energii.
Następnie Wójt Gminy powiedział, że dokonał oględzin przeciekającego
dachu na budynku Zespołu Szkół w Krzywczy. Jego zdaniem, problem ten
z roku na rok staje się coraz większy. Dach ten wymaga przeprowadzenia
pilnego remontu. Trzeba w pierwszej kolejności rozeznać wszystkie
możliwości przeprowadzenia tego remontu, by wykonać go solidnie i jak
najtańszym kosztem.
Wójt Gminy stwierdził, że propozycja zmiany lokalizacji Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej do jednego z wolnych lokali w budynku po byłym
Centrum Kultury w Babicach nie jest dobra, gdyż ze względu na dużą
odległość od Urzędu Gminy Krzywcza będzie nieporęczna dla większości
mieszkańców tutejszej gminy.
Zaproponował on, że można ewentualnie przenieść Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej do budynku w którym znajduje się wolny lokal po byłym
Posterunku Policji w Krzywczy.
Ad 5.
Wnioskowano o wystąpienie do Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Zarządu Zlewni Sanu z pismem o interweniowanie
w sprawie szkód wyrządzonych mieszkańcom Krzywczy i Woli Krzywieckiej
w pobliżu rzeki Kamionka przez bobry.
Wójt Gminy poinformował, że Pan Antoni Karnas obiecał rozpatrzyć ten
problem.
Ad 6.
Sołtys wsi Wola Krzywiecka Jan Wanat pytał - Dlaczego mieszkańcy
Babic nie muszą płacić za przyłączanie budynków do kanalizacji? Ponadto
stwierdził, że obecne stawki opłat za odprowadzenie ścieków do kanalizacji są
zbyt wysokie. Wspomniał on również o problemie z budową oświetlenia
ulicznego oraz o potrzebie remontu drogi „Pod Dwór” w Woli Krzywieckiej.
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Radny Stanisław Łabaziewicz wnioskował o wybudowanie oświetlenia
ulicznego przy drodze powiatowej w Skopowie w kierunku przysiółka
„Buczacz”. Wnioskował on również o remont drogi gminnej prowadzącej
do stawów i 4 budynków mieszkalnych w Skopowie – przysiółek „Buczacz”.
Kierownik Referatu Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Krystyna Śmigielska poinformowała, że nie ma możliwości
wykopania rowu przy tej wąskiej drodze. Właściciel stawów Pan Zawada
interweniował w sprawie remontu tej drogi, ale równocześnie nie wyraża zgody
na wykonanie rowu przydrożnego na jego posesji.
Zastępca Wójta Wojciech Sobol poinformował o możliwości dzierżawy,
na korzystnych zasadach, wysokich częstotliwości z zakresu 3,6 – 3,8 MHz,
będących w posiadaniu gminy Krzywcza.
Radny Kazimierz Kurasz pytał – Czy jest potrzeba zatrudniania tylu
kierowców w Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Krzywcza?
Wójt wyjaśnił, że w tych jednostkach OSP, w których są zatrudnieni
kierowcy jest dużo sprzętu, więc muszą być osoby odpowiedzialne za jego
utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym.
Następnie Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan, odpowiadając na
zapytanie Radnej Marii Pawłowskiej, poinformował o nowych zasadach
zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
Sołtys wsi Ruszelczyce Tomasz Grzegorzak podziękował za przebranie
rowów przydrożnych w jego miejscowości.
Protokół Nr IV/2014 z obrad poprzedniej 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. 1300
V zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VII kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował

Przewodniczący Rady

(-) Mieczysław Klimko

(-) Piotr Pytlowany

