Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 3 lipca 2015 r.

OA.0002.5.2015.RG

PROTOKÓŁ Nr IX/2015
z obrad IX sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
26 czerwca 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na IX 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. 1302 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.
Ad 2.
Następnie
porządek obrad.

Przewodniczący

obradom

przedstawił

proponowany

Wójt Gminy Wacław Pawłowski wnioskował o zmianę porządku obrad
poprzez dodanie do punktu 5, jako ostatni podpunkt 3 rozpatrzenie projektu
uchwały Rady Gminy w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krzywcza.
Radny Zygmunt Sobol powiedział, że projekt proponowanej uchwały
może powodować bardzo duże skutki finansowe dla Gminy. Daje ona
zezwolenie na tworzenie jednostek ekonomiczno-administracyjnych szkół,
zatrudnianie głównych księgowych w każdych jednostkach oświatowych.
Wójt wyjaśnił, że projekt proponowanej uchwały nie będzie powodować
skutków finansowych gminy Krzywcza.
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Skarbnik Gminy
Beata Wielgosz, która wyjaśniła, że projekt proponowanej uchwały wprowadza
regulacje organizacyjne w zakresie działania Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych gminy zalecone przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Zalecenia te związane są z utworzeniem wyodrębnionej księgowości
w jednostkach organizacyjnych gminy. Jeżeli gmina ma dalej prowadzić
księgowość w tych jednostkach, to musi być podjęty proponowany projekt
uchwały oraz zawarte stosowne porozumienia z tymi jednostkami.
Wniosek złożony przez Wójta został przyjęty wynikiem 13 głosów „za”,
przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosach „przeciwnych”.
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Porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami w wyniku
przeprowadzonego głosowania przyjęty został jednogłośnie wynikiem:
14 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. Przyjęcie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2014 rok w tym:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania
finansowego;
2) przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej,
3) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego;
4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzywcza
wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium;
5) zapoznanie radnych z opinią regionalnej izby obrachunkowej dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu oraz z opinią dotyczącą wniosku
komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium;
6) dyskusja o wykonaniu budżetu;
7) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2014 rok;
8) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Krzywcza absolutorium z tytułu wykonania
budżetu na 2014 rok,
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy;
2) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Krzywcza na lata 2015-2017;
3) organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Krzywcza.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.
Ad 3.
Protokół Nr VIII/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.

3

Ad.4.
Przystępując do realizacji punktu 4 obrad Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Pytlowany oddał głos Skarbnikowi Gminy Beacie Wielgosz, która
przedstawiła sprawozdanie Wójta Gminy Krzywcza z wykonania budżetu
za 2014 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła również roczne sprawozdanie finansowe
za 2014 rok składające się z bilansu z wykonania budżetu gminy, łącznego
bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
łącznego rachunku zysków i strat jednostki oraz łącznego zestawienia zmian w
funduszu jednostki.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania
planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywczy.
Skarbnik Gminy przedstawiła także informację o stanie mienia
komunalnego w poszczególnych sołectwach za 2014 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Bosak odczytał opinię
Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Krzywcza za 2014 rok
stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Krzywcza z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Krzywcza na 2014 rok. Z treści tej opinii wynika, że Komisja
jednogłośnie pozytywnie rozpatrzyła roczne sprawozdanie finansowe za 2014
rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2014 r. wraz z opinią
regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie
z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywczy
za 2014 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego w poszczególnych
sołectwach z terenu gminy Krzywcza za 2014 rok i złożyła wniosek do Rady
Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krzywcza za 2014 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr 11/31/2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia
14 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Krzywcza
z wykonania budżetu za 2014 rok oraz przedstawiła także Uchwałę
Nr 11/22/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzywcza o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy za 2014 rok.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję o wykonaniu
budżetu, jednak ze względu na brak uwag i zapytań w tym zakresie przystąpił
do dalszej realizacji porządku obrad.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan odczytał projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2014 rok.
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 Nr IX/41/2015
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
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Następnie Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan odczytał projekt uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzywcza
absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok.
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 Nr IX/42/2015
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Wójt Gminy zabierając głos, podziękował za udzielenie mu absolutorium
za 2014 rok.
Ad.5.
Realizując kolejny punkt porządku obrad Rada Gminy przystąpiła
do rozpatrzenia przygotowanych projektów uchwał.
W pierwszej kolejności rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzywczy.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy Anna
Żak przedstawiła szczegółowe uzasadnienie 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 14 radnych. Proponowana uchwała przyjęta
została jednogłośnie wynikiem: 14 głosów „za”, przy 0 głosach
„wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała Nr IX/43/2015
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Krzywcza na lata 2015-2017.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy Anna
Żak przedstawiła szczegółowe uzasadnienie 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 14 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została wynikiem: 13 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała Nr IX/44/2015 stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu).
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Rada Gminy przystąpiła również do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krzywcza.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Szczegółowe uzasadnienie do tego projektu uchwały przedstawiła
Skarbnik Gminy Beata Wielgosz. Udzielała ona również odpowiedzi
na zadawane przez radnych pytania.
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 14 radnych.
Proponowana uchwała przyjęta została wynikiem: 12 głosów „za”,
przy 2 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała
Nr IX/45/2015 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący obradom oddał głos Dyrektorowi Biura
Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” Agacie Szmulik,
która przedstawiła informację o działalności LGD.
Wójt Gminy uważa, że jeśli należy się do danej organizacji
i ta organizacja dobrze funkcjonuje, to nie ma potrzeby występować z niej
i wstępować do drugiej.
O godz. 15:03 Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę
w obradach, która trwała do godz. 15:27.
Ad.6.
Wójt Gminy Krzywcza Wacław Pawłowski przedstawił informację
o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (Informacja ta stanowi załączniki
nr 9 do niniejszego protokołu).
Ad.7.
Radny Zygmunt Sobol zwrócił się do Wójta z apelem o dołożenie
wszelkich starań, aby remontowany chodnik (wymiana trylinki na kostkę
brukową) na cmentarzu komunalnym w Krzywczy był odpowiednio wykonany,
nawet jeśli zajdzie taka potrzeba, to należy zwiększyć środki finansowe na ten
cel.
Wójt poinformował, że w pierwszej kolejności remontowany jest chodnik
na cmentarzu komunalnym w Krzywczy, a po jego zakończeniu remontowany
będzie również chodnik na cmentarzu komunalnym w Babicach.
W razie potrzeby środki finansowe na ten cel będą pochodzić z rezerwy
pozostającej w dyspozycji Wójta Gminy.
Wójt Gminy poinformował o problemach związanych z zepsuciem się
ciągnika rolniczego, który jest na wyposażeniu Urzędu Gminy.
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Odnosząc się do zapytania Radnej Marii Pawłowskiej, Wójt Gminy
przedstawił powołany Zarządzeniem nowy skład Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Radny Marek Bosak wnioskował o wykoszenie trawy
przepompowni koło posesji Pana Zbigniewa Urbana w Babicach.

przy

Ad.8.
Sołtys wsi Skopów Franciszek Dudycz wnioskował o odmulenie
i naprawę zniszczonych poboczy oraz przebranie zamulonych rowów, przy
drodze powiatowej w Skopowie na odcinku od sklepu do wierzchołka
wzniesienia w stronę Helusza.
Omówiono kwestię dotyczącą podjęcia decyzji zamknięcia, w godzinach
popołudniowych, boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Sybiraków
w Bachowie.
Radna Maria Pawłowska wnioskowała o naprawienie bramek do gry
w piłkę nożną na boisku szkolnym koło Szkoły Podstawowej w Reczpolu,
oraz wymianę dziurawego kosza na śmieci na przystanku autobusowym
w kierunku Przemyśla w miejscowości Reczpol.
Radny Józef Opałka wnioskował o wywiezienie na złom starego
metalowego kontenera, znajdującego się przy wejściu na cmentarz komunalny
w Babicach.
Radny Wojciech Sobol przedstawił procedury związane z przekazaniem
szkół w Bachowie i w Reczpolu stowarzyszeniom.
Zaplanowano kolejną sesję Rady Gminy Krzywcza w dniu 10 lipca
2015 r. o godz. 13:00 w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy.
Protokół Nr VIII/2015 z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Krzywcza,
ze względu na brak zgłoszonych uwag, uznany został jako przyjęty
jednogłośnie.
Ad 9.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1619
IV zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VII kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował

Przewodniczący Rady

(-) Mieczysław Klimko

(-) Piotr Pytlowany

