Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 2 kwietnia 2015 r.

OA.0002.3.2015.RG

PROTOKÓŁ Nr VII/2015
z obrad VII sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
26 marca 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na VII 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. 1000 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.
Ad 2.
Następnie
porządek obrad.

Przewodniczący

obradom

przedstawił

proponowany

Wójt Gminy Wacław Pawłowski wnioskował o zmianę porządku obrad
poprzez dodanie do punktu 4, jako ostatni podpunkt 9 rozpatrzenie projektu
uchwały Rady Gminy w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Krzywcza.
Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie wynikiem 15 głosów „za”,
przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”.
Porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami w wyniku
przeprowadzonego głosowania przyjęty został jednogłośnie wynikiem:
15 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok;
2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywcza na lata 2015-2023;
3) udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Przemyskiego na
zadanie pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 Babice-prom-Bachów”;
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4) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków
stanowiących fundusz sołecki;
5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w drodze przetargu nieograniczonego,
nieruchomości będącej własnością Gminy Krzywcza oznaczonej jako część
działki nr 449 wraz z posadowionym na niej budynkiem (budynek pomocniczy
po byłej szkole podstawowej);
6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości będącej własnością Gminy Krzywcza oznaczonej jako część
działki nr 449 wraz z posadowionym na niej budynkiem (budynek główny po
byłej szkole podstawowej);
7) dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych (części działek nr
601 i 581/2) położonych w Ruszelczycach stanowiących własność Gminy
Krzywcza;
8) wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat lokal użytkowy
znajdujący się w budynku po byłym Gminnym Centrum Kultury na działce
Nr 624/2 o pow. 0,22 ha w miejscowości Babice stanowiący własność Gminy
Krzywcza.
9) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzywcza.

5.
6.
7.
8.

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

Ad 3.
Protokół Nr VI/2015 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.4.
Realizując kolejny punkt porządku obrad Rada Gminy przystąpiła
do rozpatrzenia przygotowanych projektów uchwał.
W pierwszej kolejności rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Skarbnik Gminy Beata Wielgosz przedstawiła projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Radny Ryszard Pawłowski pytał – Czy dotacja na plac zabaw przy
Szkole Podstawowej w Reczpolu jest dotacją celową?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to darowizna otrzymana z Banku
WBK na realizację projektu, na który Szkoła w Reczpolu złożyła wniosek
w 2014 roku. Umowa była podpisana w 2014 roku, a środki na ten cel
wpłynęły do gminy w 2015 roku. Środki te mogły być wykorzystane tylko
i wyłącznie na cel ujęty we wniosku.
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Radny Zygmunt Sobol pytał Skarbnika Gminy – W jaki sposób wyobraża
sobie realizację budżetu w szkołach podstawowych i Zespole Szkół, jeżeli plan
finansowy szkół, podając jako przykład wypowiedź Pani Dyrektor Zespołu
Szkół w Krzywczy na ostatniej sesji Rady Gminy, jest obecnie na granicy
możliwości zrealizowania a teraz jeszcze proponuje się zmniejszenie środków
finansowych?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wypowiedź Pani Dyrektor Zespołu Szkół
dotyczyła wydatków rzeczowych, nie odnosiła się ona do wydatków
płacowych, które są zaplanowane zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.
Radny Zygmunt Sobol stwierdził, że zmniejszenie wydatków na oświatę
jest zagrożeniem dla realizacji całego budżetu, bo w przyszłości i tak Rada
Gminy będzie zobowiązana do zabezpieczenia brakujących środków
finansowych na Oświatę.
Skarbnik Gminy powiedziała – Utworzenie Zespołu Szkół w Krzywczy
docelowo miało przynieść oszczędności, jednak na dzień dzisiejszy
oszczędności tam nie ma. Liczebność kadry nauczycielskiej nie zmniejszyła
się i nadal liczy tyle samo, co przed reorganizacją w 2 byłych szkołach.
Sytuacja finansowa powinna wpłynąć na decyzję dyrektorów przy ustalaniu
arkuszy organizacyjnych.
Radny Ryszard Pawłowski stwierdził, że środki, które wyodrębnia się
w budżecie gminy na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, powinni wykorzystać nauczyciele
ze szkół z terenu gminy Krzywcza.
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 „wstrzymujących się”
i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała VII/26/2015 stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu).
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 projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy wraz ze 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 15 radnych. Proponowana uchwała przyjęta
została jednogłośnie wynikiem: 15 głosów „za”, przy 0 głosach
„wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała VII/27/2015 stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
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Rada Gminy przystąpiła również do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi
Powiatu Przemyskiego na zadanie pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2070
Babice-prom-Bachów”.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Szczegółowych wyjaśnień do tego projektu uchwały udzielili Sekretarz
i Wójt Gminy.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że kładka pieszo-jezdna w Bachowie będzie
remontowana w ramach projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”
i w związku z tym będzie przez dłuższy okres czasu wyłączona z ruchu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańcom Bachowa proponuje się
udzielić pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu celem poprawy stanu
technicznego drogi powiatowej relacji Babice-prom-Bachów na odcinku
od promu do garaży w Bachowie oraz usprawnienia wyjazdu z promu po
stronie miejscowości Babice.
Wójt natomiast wyjaśnił, że Gmina Krzywcza wyasygnuje ze swojego
budżetu środki finansowe w wysokości 30% kosztów całego zadania a Powiat
przemyski pozostałą kwotę 70% tych kosztów. Środki z budżetu gminy będą
pochodzić ze sprzedaży 100 m3 drewna pochodzącego z lasu wiejskiego wsi
Bachów przekazanego na ten cel uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Bachów.
Remont tej drogi – jak powiedział Wójt Gminy – będzie polegał na wykonaniu
nawierzchni tłuczniowej.
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 VII/28/2015 stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu).
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy wraz z jego szczegółowym uzasadnieniem.
Wójt wyjaśnił, że z funduszu sołeckiego będzie można sfinansować
koszty oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Według wyliczeń
Skarbnika Gminy fundusz sołecki na wszystkie miejscowości gminy wyniósłby
193 949,48 zł, z tego 100 000 zł można przeznaczyć na pokrycie kosztów
energii oświetlenia ulicznego, a pozostałą kwotę można przeznaczyć na
wykonanie lamp oświetlenia ulicznego. Można ewentualnie ująć inne zadania
planowane do realizacji w poszczególnych wioskach (remont drogi, zakup
przepustów). Kwota 58 184,84 zł (30%) będzie zwrócona do budżetu gminy
w kolejnym roku. Uważa on, że przyjcie tej uchwały będzie zasadne w tym
zakresie, chociażby ze względu na koszty oświetlenia ulicznego, które były są
i będą. Na dużą pomoc w trakcie realizacji tej uchwały będzie się oczekiwać
od sołtysów poszczególnych miejscowości z terenu gminy, bo muszą do

5

września zwołać zebrania wiejskie celem podjęcia stosownej uchwały. Poprosił
także sołtysów, aby sprawę tą przedstawiali w sposób zrozumiały dla
mieszkańców wsi.
Radny Marek Bosak pytał – Czy sołtysi oprócz tego będą mieli
do dyspozycji środki finansowe na realizację drobnych zadań gospodarczych
w sołectwie?
Wójt wyjaśnił, że w budżecie gminy na 2015 rok nie przewidziano
środków finansowych na ten cel.
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: 14 głosów „za”, przy 1
głosie „wstrzymującym się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała VII/29/2015
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Z kolei Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w drodze
przetargu nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością Gminy
Krzywcza oznaczonej jako część działki nr 449 wraz z posadowionym na niej
budynkiem (budynek pomocniczy po byłej szkole podstawowej).
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Szczegółowe uzasadnienie do tego projektu uchwały przedstawili
Kierownik Referatu Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Krzywcza Krystyna Śmigielska oraz Wójt 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 15 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została wynikiem: 13 głosów „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących
się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała VII/30/2015 stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu).
Rada Gminy przystąpiła również do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy
Krzywcza oznaczonej jako część działki nr 449 wraz z posadowionym na niej
budynkiem (budynek główny po byłej szkole podstawowej).
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 15 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została wynikiem: 13 głosów „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących
się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała VII/31/2015 stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu).
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Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym
nieruchomości rolnych (części działek nr 601 i 581/2) położonych
w Ruszelczycach stanowiących własność Gminy Krzywcza.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Szczegółowe uzasadnienie do tego projektu uchwały przedstawili
Sekretarz Gminy oraz Kierownik Referatu Społeczno-Gospodarczego
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Krzywcza Krystyna Śmigielska.
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 VII/32/2015 stanowi
załącznik nr 9 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 lokal użytkowy znajdujący się w budynku po byłym Gminnym Centrum
Kultury na działce Nr 624/2 o pow. 0,22 ha w miejscowości Babice stanowiący
własność 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 15 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została jednogłośnie wynikiem: 15 głosów „za”, przy 0 głosach
„wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała VII/33/2015 stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Na zakończenie tego punku obrad Rada Gminy przystąpiła
do rozpatrzenia projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Krzywcza.
Inspektor ds. Oświaty Ewa Pękalska przedstawiła projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
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: 12 głosów „za”,
przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” (Uchwała
VII/34/2015 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).
Radna Maria Pawłowska prosiła o spowodowanie otwarcia zamkniętej
biblioteki publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu.
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Wójt Gminy wyjaśnił, że ten problem jest trudny do rozwiązania,
bo pracownik jest na urlopie macierzyńskim i przekazanie innemu
pracownikowi wiąże się z kilkudniowym spisywaniem wszystkich książek.
O godz. 11:42 Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę
w obradach, która trwała do godz. 11:58.
Ad 5.
Wójt Gminy Krzywcza Wacław Pawłowski przedstawił informację
o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (Informacja ta stanowi załączniki
nr 12 do niniejszego protokołu).
Ad 6, 7.
Radny Kazimierz Kurasz, jako Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa,
Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony
Konsumenta Rady Gminy Krzywcza przedstawił protokół z posiedzenia
wyjazdowego swojej komisji w sprawie przeglądu funkcjonowania oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Krzywcza.
Radny Zygmunt Sobol powiedział – Były obiecywane oszczędności
w oświacie w związku z reorganizacjami szkół. Oszczędności te nie zostały
zrealizowane. Dyrektorzy
przy
ustalaniu arkuszy
organizacyjnych
nie wygenerują sami oczekiwanych oszczędności, bo każdy z nich będzie dbał
o interesy finansowe nauczycieli z danej szkoły. Zdaniem Radnego – To Wójt
Gminy, Skarbnik Gminy i Inspektor ds. Oświaty powinni przypilnować
dyrektorów, aby tak opracowali arkusze organizacyjne, by można było
je uzgodnić.
Radna Maria Pawłowska poinformowała, że w dniu 18 marca br.
uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu
Przemyskiego. W związku z tym, że Pan Adam Krzywiński nie jest już
Sołtysem a należał do tego Stowarzyszenia poprosiła Wójta o wyznaczenie
drugiej osoby do tego składu. Następnie poinformowała ona o bieżącej
działalności Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego.
Wójt wyjaśnił, że nie czuje się kompetentny w sprawie wyznaczania
sołtysów do tego Stowarzyszenia. Może on jedynie prosić ich, aby zgłosili się
dobrowolnie, jako członek do tego stowarzyszenia.
Radna Maria Pawłowska zgłosiła, że pokrywa na szambo przy budynku
Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu nie jest wykonana i założona. Nie jest także
założony żyrandol w tej Świetlicy. Zgłosiła także, że nie są sprzątane
przystanki autobusowe. Worki ze śmieciami stoją, a obok butelki wysypane
i potłuczone. Wnioskowała też o wykonanie szafki na zabezpieczenie przed
kradzieżą laptopów i drukarki w Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu.
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Wójt poinformował, o odbytych Zebraniach Wiejskich. W trakcie tych
zebrań wiele dyskusji dotyczyło remontowania dróg gminnych. W związku
z tym poprosił, aby Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta Rady Gminy
Krzywcza dokonała przeglądu stanu technicznego wszystkich dróg gminnych
na terenie gminy Krzywcza. Przy tym poinformował, że jest możliwość
załatwienia 500 ton tłucznia za 20 000 zł, który zostanie przeznaczony
na remonty wybranych dróg gminnych.
Wójt poprosił także, aby Komisja Rewizyjna Rady Gminy Krzywcza
skontrolowała realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w gminie Krzywcza”, gdyż na Zebraniach Wiejskich
mieszkańcy gminy zadawali różnego rodzaju pytania oraz istnieje wiele
niejasności dotyczące tej sprawy. Ponadto zaznaczył, że organem
kontrolującym w gminie jest Komisja Rewizyjna i dlatego może taką kontrolę
przeprowadzić.
Następnie Wójt poinformował, że w Reczpolu zawiązało się
Stowarzyszenie, które chce prowadzić tamtejszą szkołę. Złożono już wniosek
o rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego
w Rzeszowie.
Ponadto poinformował, że w Bachowie prowadzone były rozmowy
z mieszkańcami i nauczycielami na temat przekazania przez gminę
prowadzenia tamtejszej Szkoły Podstawowej osobie prawnej lub fizycznej.
W wyniku tych rozmów stwierdzić można, że nie zawiąże się tam żadne
stowarzyszenie chętne do prowadzenia tej szkoły. Poinformował on także, że
wpłynął do Urzędu Gminy wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Gać
o przekazanie jemu prowadzenia tej szkoły. Jednak z przeprowadzonych
rozmów z radnymi i mieszkańcami Bachowa wynika, że szkołę tą powinno
prowadzić stowarzyszenie z terenu gminy Krzywcza. Z terenu gminy Krzywcza
jest chętne prowadzić tą szkołę Stowarzyszenie „Otwarta dłoń” z Reczpola.
Natomiast Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” ma duże
doświadczenie w tym zakresie, ale jest niechętne prowadzić dodatkowo szkołę
w Bachowie. Zdaniem Wójta – jeżeli Rada Gminy dałaby przyzwolenie w tej
sprawie, to jest on przekonany, że podejmie się ono prowadzenia tej szkoły.
Radny Kazimierz Kurasz proponuje przekazać prowadzenie szkoły
w Bachowie Stowarzyszeniu „Jesteśmy razem w Ruszelczycach”, które ma
największe doświadczenie w prowadzeniu szkoły.
Radni Ryszard Pawłowski, Maria Pawłowska, Zygmunt Sobol, Stanisław
Łabaziewicz, Maciej Wanat, Ryszard Kurasz, Grzegorz Kurasz, Mariusz Kołcz,
Leszek Ławryniuk, Piotr Pytlowany również stoją na stanowisku, aby
przekazać prowadzenie szkoły w Bachowie Stowarzyszeniu „Jesteśmy razem
w Ruszelczycach”.
O godz. 12:35 salę obrad opuścił Radny Grzegorz Pawłowski
usprawiedliwiony przez Przewodniczącego Rady Gminy.
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Następnie Wójt zaproponował zgłosić do remontu w ramach środków
popowodziowych drogę gminną na odcinku około 3 km z Bachowa do posesji
Pana Lubery w Ruszelczycach. Droga ta będzie drogą o znaczeniu
strategicznymi i docelowo poprawi warunki komunikacyjne połączenia
drogowego Bachowa z Chyrzyną i przez most z Krzywczą.
Większość Radnych przychylnie ustosunkowała się do tej propozycji.
Przewodniczący Rady pytał – Co z drogą w Babicach, która wypadła
z remontu?
Wójt wyjaśnił, że można będzie ją ewentualnie zgłosić w drugim etapie.
Ponadto Wójt poinformował, że w budżecie gminy zabezpieczone są
środki finansowe w wysokości 20 000 zł na zakup tłucznia, 20 000 zł na prace
koparką oraz zostaną też do wykorzystania pewne środki finansowe
niewykorzystane na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Sołtys wsi Skopów Franciszek Dudycz wnioskował o wystąpienie
do Powiatu Przemyskiego o wycięcie zakrzaczeń przy drodze powiatowej
w Skopowie.
Sołtys wsi Babice Adam Czarniecki wnioskował o wystąpienie
do Powiatu Przemyskiego o wycięcie zakrzaczeń przy drodze powiatowej koło
promu w Babicach.
Radny Józef Opałka wnioskował o zakup farby i pomalowanie
przystanków autobusowych na terenie gminy Krzywcza.
Radny Marek Bosak wnioskował, aby Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta
Rady Gminy, która będzie przeglądać stan techniczny dróg gminnych,
pojechała na drogi gminne dojazdowe do posesji Pani Justyny Ząbeckiej-Buś
oraz Pani Marii Burchała w Babicach.
Zastępca Wójta Wojciech Sobol poprosił Radnych z Bachowa
i Skopowa, aby pomogli w rozpropagowaniu informacji o scaleniach gruntów
w tych miejscowościach.
Protokół Nr VI/2015 z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Krzywcza,
ze względu na brak zgłoszonych uwag, uznany został jako przyjęty
jednogłośnie.
Ad 8.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1253
VII zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VII kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował

Przewodniczący Rady

(-) Mieczysław Klimko

(-) Piotr Pytlowany

