Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 17 lipca 2015 r.

OA.0002.6.2015.RG

PROTOKÓŁ Nr X/2015
z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
10 lipca 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na X sesję Rady Gminy Krzywcza przybyło 13 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 13 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

Porządek obrad w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został
wynikiem: 12 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosach
„przeciwnych”.
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) przekazania stowarzyszeniu „JESTEŚMY RAZEM W RUSZELCZYCACH”
prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie wraz
z oddziałem przedszkolnym;
2) przekazania stowarzyszeniu „DLA EDUKACJI” w Reczpolu prowadzenia
Publicznej Szkoły Podstawowej w Reczpolu wraz z oddziałem przedszkolnym.
3) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
4) przekazania do sprzedaży nieruchomości (działki nr 2980/1 o pow. 0,11 ha
w Bachowie) stanowiącej własność gminy Krzywcza.

5.
6.
7.
8.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie obrad.
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Ad 3.
Protokół Nr IX/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.
W pierwszej kolejności rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie przekazania Stowarzyszeniu „JESTEŚMY RAZEM
w RUSZELCZYCACH” prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Sybiraków
w Bachowie wraz z oddziałem przedszkolnym.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Inspektor Urzędu Gminy Krzywcza Ewa Pękalska przedstawiła
szczegółowe uzasadnienie do tego projektu uchwały.
Mieszkańcy z Bachowa uczestniczący w sesji złożyli na ręce
Przewodniczącego petycję podpisaną przez 19 mieszkańców Bachowa
w sprawie
nieprzekazywania
Szkoły
Podstawowej
w
Bachowie
Stowarzyszeniu „JESTEŚMY RAZEM w RUSZELCZYCACH”.
Pani Kupczak, której Przewodniczący obradom udzielił głosu
powiedziała, że mieszkańcy Bachowa są pełni obaw, czy Szkoła ta będzie
dobrze funkcjonować. Stwierdziła ona, że nikt z władz Gminy nie poinformował
rodziców uczniów tej szkoły, jak będzie dalej ta szkoła funkcjonować, jacy
nauczyciele będą uczyć dzieci, jaki będzie wkład rodziców uczniów
na funkcjonowanie tej szkoły. Zorganizowano Zebranie Wiejskie, na którym
Wójt Gminy poinformował tylko o możliwości założenia stowarzyszenia
przez mieszkańców Bachowa do prowadzenia tej szkoły. Na Zebraniu tym było
wiele zamieszania, rodzice zaczęli się kłócić i dlatego stowarzyszenie to
nie zostało założone.
Odnosząc się do zapytania Radnego Marka Bosaka w sprawie
oszczędności jakie przewidywane są po przekazaniu szkoły stowarzyszeniu
Skarbnik Gminy Beata Wielgosz poinformowała, że oszczędności te będą
uzależnione od wysokości wpływów dochodów z tytułu subwencji oświatowej
w latach przyszłych. Zgodnie z ustawą, gmina ma obowiązek przekazać
do szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie środki finansowe w wysokości
równiej utrzymaniu 1 ucznia w szkole podobnego typu. Na podstawie szkół
w Krzywczy i Babicach wyliczony zostanie koszt utrzymania 1 ucznia i gmina
ma obowiązek wyliczoną dotację przekazać stowarzyszeniu prowadzącemu
szkołę w Bachowie. Wysokość tej dotacji nie może jednak przekroczyć
wysokości przyznanej gminie subwencji oświatowej. Są dwa możliwe warianty
przewidywanych oszczędności. Jeżeli wysokość subwencji byłaby poniżej
kwoty dotacji jaką gmina, zgodnie z ustawą, miałaby przekazać
stowarzyszeniu, to oszczędność w Szkole Podstawowej w Bachowie byłaby
na poziomie 166 100 zł. Jeżeli byłby to wariant, że wpływy z subwencji
oświatowej będą wyższe niż kwota dotacji, którą gmina jest zobowiązana
przekazać stowarzyszeniu, to oszczędności byłyby w wysokości 135 000 zł.
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Oszczędności uzależnione są od też innych czynników takich jak ilość dzieci
zarówno w szkołach, na podstawie których wylicza się dotację jak i w szkole,
która będzie dotowana.
Wójt Gminy zwracając się do mieszkańców Bachowa powiedział,
że sami chcą zlikwidować szkołę, bo chcą posłać swoje dzieci do szkoły w
sąsiedniej gminie. Pytał dlaczego do tej pory nie założyli stowarzyszenie. Wójt
wyjaśnił, że były dwa spotkania z mieszkańcami Bachowa. Inspektor w
Urzędzie Gminy Pani Ewa Pękalska, była gotowa pomóc przy założeniu i
funkcjonowaniu tego stowarzyszenia. Na jednej z wcześniejszych sesji Rady
Gminy Radni wyrazili opinię, żeby rozmawiać w sprawie prowadzenia szkoły w
Bachowie ze stowarzyszeniem działającym na terenie gminy Krzywcza.
Zaproponowano wówczas, żeby było to stowarzyszenie „JESTEŚMY RAZEM
w RUSZELCZYCACH”, które ma doświadczenie w tym zakresie, bo prowadzi
szkołę w Ruszelczycach. Likwidacja tej szkoły podyktowana jest czynnikiem
ekonomicznym, gdyż uczęszcza tam mało dzieci, a koszty są bardzo duże.
Stwierdził on, że nie ma żadnych przeszkód, aby mieszkańcy Bachowa zebrali
się i założyli stowarzyszenie. Zadeklarował swoją pomoc w tym zakresie.
Zapewnił przy tym, że gdy będzie już ono założone, to Stowarzyszenie
„JESTEŚMY RAZEM w RUSZELCZYCACH” przekaże prowadzenie tej szkoły
na rzecz tego stowarzyszenia z Bachowa.
Zastępca Wójta Wojciech Sobol zapewnił, że po przekazaniu szkoły
stowarzyszeniu będą lepsze warunki nauczania dzieci, bo nie będzie klas
łączonych, a po za tym zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców nic nie zmieni.
Natomiast nauczycielom zmniejszy się wysokość wynagrodzenia,
bo nie będzie ich obowiązywać „Karta Nauczyciela”.
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach
Pani Halina Piela-Sobol poinformowała, jak działa szkoła w Ruszelczycach.
Zapewniła, że po przekazaniu szkoły na pewno dzieciom nie będzie gorzej
niż jest obecnie.
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 13 radnych. Proponowana uchwała przyjęta
została jednogłośnie wynikiem: 9 głosów „za”, przy 2 głosach „przeciwnych”
i 2 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała Nr X/46/2015 stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu).
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie przekazania Stowarzyszeniu „DLA
EDUKACJI” w Reczpolu prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej
w Reczpolu wraz z oddziałem przedszkolnym.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Inspektor Urzędu Gminy Krzywcza Ewa Pękalska przedstawiła
szczegółowe uzasadnienie do tego projektu uchwały.
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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 wynikiem: 9 głosów „za”,
przy 4 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała
Nr X/47/2015 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Radny Zygmunt Sobol poinformował, że przekazane szkoły będą inaczej
funkcjonować, ze względu m.in. kosztów utrzymania budynków szkolnych.
Zaznaczył przy tym, że koszt ogrzewania budynku szkoły w Reczpolu
(ogrzewanie olejowe) będzie dużo większy od ogrzewania budynku szkoły
w Bachowie (ogrzewanie drewnem), dlatego zaapelował, aby w sytuacjach
newralgicznych na przykład w czasie silnych i długotrwałych mrozów gmina
udzielała pomocy finansowej na zakup opału lub pokrycie innych niezbędnych
i nieprzewidzianych wydatków związanych z funkcjonowaniem tych szkół.
Prezes Witold Szpytman podziękował Radzie Gminy za przekazanie
Stowarzyszeniu „DLA EDUKACJI” w Reczpolu prowadzenie Szkoły
Podstawowej. Wyraził nadzieję, że Szkoła w Reczpolu będzie dobrze
funkcjonować. Stowarzyszeniu nie brakuje determinacji, entuzjazmu
i samozaparcia do prowadzenia tej szkoły. Widoczne jest duże zaangażowanie
rodziców i mieszkańców Reczpola, Są oni gotowi nawet w trudnych chwilach
wspierać działalność stowarzyszenia.
O godz. 1429 Przewodniczący
w obradach, która trwała do godz. 1445.

Rady

Gminy

zarządził

przerwę

Po przerwie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2015 rok.
Wójt Gminy wnioskował, aby do tego punktu obrad przyjąć
autopoprawkę dotyczącą zwiększenia dochodów i wydatków na zakup nożyc
i rozpieracza hydraulicznego dla OSP Babice.
Skarbnik Gminy Beata Wielgosz przedstawiła projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy wraz z autopoprawką oraz szczegółowe jego
uzasadnienie. Udzielała ona również odpowiedzi na zadawane przez radnych
pytania.
Radny Zygmunt Sobol sprzeciwił się przedstawianiu projektów uchwał
które przygotowują gminę do ponoszenia nieokreślonych precyzyjnie
wydatków. Jeszcze niewidomo czy gmina, realizując program naprawczy,
wyjdzie z zadłużenia, a już przygotowuje się dokumentację za 38 750 zł
na inwestycje „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w miejscowości Babice – etap II i III”. Zdaniem Radnego – trzeba się
zastanowić – czy nie ma innych, alternatywnych, bardziej ekonomicznych
źródeł oczyszczania ścieków, np. przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Prosił także, aby Rada Gminy zajęła się wypracowaniem priorytetów
planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w gminie na przyszłe lata.
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Zdaniem Radnego Zygmunta Sobola – Oczyszczalnia ścieków
w Krzywczy jest uciążliwa dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Nic się
nie robi, aby to naprawić; być może, że trzeba wykonać kolejną modernizację
tej oczyszczalni ścieków i wprowadzić poprawkę do tego projektu uchwały
zmieniającej zapis paragrafu 605, w dziale 900 i rozdziale 90001, wydatków
budżetowych w następującym brzmieniu:
>>przygotowanie dokumentacji niezbędnej do planowanej inwestycji
pn.: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w miejscowości Babice – etap II i III oraz modernizacja oczyszczalni
ścieków
w Krzywczy
i
istniejącej
sieci
kanalizacyjnej
w miejscowościach Ruszelczyce i Krzywcza” realizowanej w ramach
zadania priorytetowego „Błękitny San – kompleksowa regulacja
gospodarki wodno–ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki”<<
Ponadto Radny Zygmunt Sobol powiedział – Wielkie silniki
zamontowane na oczyszczalni ścieków tak bardzo hałasują w nocy,
że okoliczni mieszkańcy nie mogą spać. Szczególnie jest to uciążliwe
w okresie letnim, gdy jest upalnie. Silniki włączają się w nocy co powoduje,
że nie można wówczas otworzyć okna. Silniki włączają się także po godz.
1500, gdy pracownicy oczyszczalni opuszczają stanowisko pracy.
W trakcie wystąpienia Radnego Zygmunta Sobola o godz. 1502 salę
obrad opuścił Radny Marek Bosak, który wcześniej usprawiedliwił się
u Przewodniczącego Rady Gminy. Od tej chwili obecnych na sesji było
12 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 12 radnych.
Proponowana uchwała wraz z poprawką przyjęta została jednogłośnie
wynikiem: 12 głosów „za”, przy 0 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach
„przeciwnych” (Uchwała Nr X/48/2015 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu).
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości
(działki nr 2980/1 o pow. 0,11 ha w Bachowie) stanowiącej własność gminy
Krzywcza.
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 12 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została jednogłośnie wynikiem: 12 głosów „za”, przy 0 głosach
„wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała Nr X/49/2015
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
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Ad.5.
Wójt Gminy Krzywcza Wacław Pawłowski przedstawił informację
o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (Informacja ta stanowi załączniki
nr 8 do niniejszego protokołu).
Ad.6, 7.
Radny Mariusz Kołcz pytał – Dlaczego Sołtys Babic Adam Czarniecki
decyduje sam, gdzie przywozić żwir do Babic? Jedno auto ze żwirem miało
być zawiezione na Połanki. Jego zdaniem niedopuszczalne jest, żeby Sołtys
sam bez konsultacji z radnymi podejmował decyzje dotyczące wsi Babice.
Sołtys z Babic wyjaśnił, że żwir, którego kierowca miał wysypać
na Połankach wysypał w Babicach.
Radny Ryszard Pawłowski pytał – Czy jest możliwość naprawy
powstałych po ulewach wyrw i wyrównania dróg gminnych?
Wójt Gminy wyjaśnił, że w budżecie gminy jest zaplanowana rezerwa
na nieprzewidziane wydatki i można ją będzie wykorzystać do tych celów.
Radny Zygmunt Sobol poinformował, że na drodze „na Walczaka”
podczas ulewy skruszyła się nawierzchnia asfaltowa i trzeba w przyszłości
mieć na uwadze naprawę tej drogi.
Radny Stanisław Łabaziewicz pytał Wójta – Czy przeprowadzenie
scaleń gruntów w Skopowie dojdzie do skutku?
Wójt wyjaśnił, że ze Starostwa Powiatowego w Przemyślu nie podjęło
jeszcze decyzji w tej sprawie. Mało jest chętnych mieszkańców Skopowa
na przeprowadzenie tych scaleń.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pytlowany pytał – Czy dzieci mogą
korzystać po południu po godzinach nauki w szkole z nowo wybudowanego
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Babicach?
Wójt powiedział, że dzieci mogą popołudniami, po godzinach nauki
w szkole korzystać z tego placu zabaw.
Radny Józef Opałka stwierdził, że po ulewnych deszczach powstały
szkody na drogach w Bachowie. W związku z tym pytał Wójta – Czy Komisja
będzie szacować szkody na terenie gminy?
Wójt odpowiedział, że szkody te należy zgłaszać do gminy.
Sołtys wsi Średnia Elżbieta Sitnik wnioskowała o naprawę poboczy przy
drodze powiatowej w Średniej.
Ponadto poinformowała, że przez ulewne deszcze zalana została droga
gminna w Średniej w kierunku Bełwina i prosiła o jej naprawę.
Radny Piotr Wanat poinformował o problemach
z usuwaniem barszczu Sosnowskiego.
Wójt odpowiedział, żeby zgłaszać ten problem.

związanych
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Sołtys wsi Babice Adam Czarniecki wnioskował o wyregulowanie czasu
włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego w Babicach.
Wójt poprosił, aby przed zgłaszaniem takiego wniosku dobrze się
zastanowić, bo każde wyregulowanie przez zakład energetyczny czasu
włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego wiąże się z dużymi kosztami.
Protokół Nr IX/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. 1545
X zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VII kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował

Przewodniczący Rady

(-) Mieczysław Klimko

(-) Piotr Pytlowany

