PROTOKÓŁ Nr XVII/08
sesji Rady Gminy w Tarnowcu
odbytej dnia 21 kwietnia 2008 roku.
Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu.
godz.1400 zakończono o godz. 1715.

Sesję rozpoczęto o

Na ustawowy skład Rady Gminy : 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Nieobecni radni:
-Pan Andrzej Jasiński
-Pan Jan Marek
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana.
W sesji udział wzięli:
1)Radni Gminy Tarnowiec wg załączonej listy obecności
2)Wójt Gminy
Krzysztof Szajnicki
3)Z-ca Wójta
Kazimierz Mika
4)Skarbnik Gminy
Józef Oberc
5)Radca Prawny
Beata Lichosik
6)Kierownik WF
Agata Augustyn
7)Inspektor ds. edukacji
Piotr Sikora
6)Radny Rady Powiatu
Jan Muzyka
7)Sołtysi i mieszkańcy z terenu Gminy Tarnowiec - wg załączonej listy obecności
Ad 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana otworzył obrady XVII sesji Rady Gminy,
powitał Państwa radnych, pracowników urzędu oraz zaproszonych gości. Na podstawie
listy obecności stwierdził iż w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad 2. Ustalenie porządku obrad.
Państwo radni otrzymali proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Gminy
wprowadził do porządku obrad dodatkowo rozpatrzenie 3 projektów uchwał :
-w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnowiec Publicznych Przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych,
-w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec,
-w sprawie udzielenia poparcia działań na rzecz modernizacji linii kolejowych Jasło Rzeszów, Jasło – Krosno – Sanok - Zagórz, Zagórz- Łupków, Zagórz-Krościenko –
Chyrów – Przemyśl.
Projekty te rozpatrzone zostaną w pkt 6.
Przewodniczący obrad pyta czy radni zgłaszają własne propozycje do porządku obrad.
Więcej wniosków nie zgłoszono.
Rada gminy przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok:
a) informacja Wójta Gminy,
b) sprawozdanie Dyrektora WZGK w Tarnowcu z działalności Zakładu za 2007 rok,

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2007 rok,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie :
1. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec,
2. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
3. wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca
2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
4. wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/110/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca
2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
5. wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/111/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca
2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
6. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
7. ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku
w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przyjętych przez Gminę
Tarnowiec,
8. przekształcenia z dniem 1 września 2008r. Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w
Tarnowcu polegającego na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkoły Filialnej w
Potakówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału
zerowego w roku szkolnym 2008/2009 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku
szkolnym 2009/2010.
9. przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku,
10. ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku,
11. ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim,
12. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnowiec Publicznych Przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych,
13. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczycieli, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego
funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli, a także
szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec,
14. zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat w celu zamontowania nadajnika
internetowego,
15. odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec,
16. odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec,
17. sprzedaży nieruchomości,
18. wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat,
19. zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat,
20. udzielenia poparcia działań na rzecz modernizacji linii kolejowych Jasło – Rzeszów, Jasło
– Krosno – Sanok – Zagórz, Zagórz – Łupków, Zagórz – Krościenko – Chyrów – Przemyśl.

7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wobec nie zgłoszenia uwag do protokołu z poprzedniej sesji, Przewodniczący obrad
stwierdza, że protokół został przyjęty.
Ad 4. Interpelacje i zapytania radnych.
Głos zabrał radny Rady Powiatu Jan Muzyka, który powiedział, że są rozstrzygnięte
przetargi na remonty dróg, lecz w chwili obecnej warunki pogodowe nie pozwalają na
rozpoczęcie prac. Radny Myzyka zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby nie dopuszczać
do prac remontowych na drogach gdy woda znajduje się w dołkach. Wszyscy mówią,
że można robić przy mokrej nawierzchni lecz okazuje się, że prace wykonane na suchym

podłożu są trwalsze.
Jest już wykonany projekt na skrzyżowanie do Nowego Glinika i w najbliższych dniach
będzie ogłoszony przetarg. Szacuje się, że skrzyżowanie to będzie kosztować około 30
tys. złotych. Pan Muzyka poinformował również, że rozstrzygnięty został przetarg na I
transzę środków powodziowych w Nowym Gliniku, planowane było wykonanie 300m lecz
w konsekwencji wyszło 270 m.
Pieniążki w kwocie około tys. złotych, które przeznaczyła Gmina nie zostały zwrócone
gdyż idzie druga II transza środków
powodziowych i kwota ta, tam zostanie
zagospodarowana. Nasza Gmina może liczyć na około 300 - 400 tys. złotych w II
transzy.
Radny Muzyka wyjaśnił , że część nadwyżki budżetowej Zarząd przeznaczy na drogi.
Postanowiono, że udział Powiatu i Gmin we finansowaniu tych inwestycji będzie wynosił
50 na 50. Jeżeli nasz Gmina jest zainteresowana to mamy możliwość otrzymać około 150
tys. złotych. Za pieniądze te można by było wyremontować na przykład drogę Glinik
Polski – Łajsce , lecz decyzja które drogi będą robione i w jakiej kolejności należy do
Gminy .
Głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział: ,, Jeżeli Państwo radni nie mają nic przeciwko
temu, to Ja podpisuję się pod tą propozycją, przy czym interesował by nas chodnik Pod
Lipami''.
Pan Wójt wyjaśnił, że za własne pieniądze została zrobiona dokumentacja na wykonanie
tej inwestycji. Chodnik ten miał być wykonany wspólnie z Powiatem, lecz prace stanęły w
miejscu, a teraz jest okazja aby to zrobić. Zasygnalizował, że na ten chodnik innych
pieniędzy nie zdobędziemy, a potrzeba jego wykonania jest bardzo duża. W chwili
obecnej droga powiatowa ,,Pod Lipami'' zagraża bezpieczeństwu pieszych, rowerzystów
jak również ruchu samochodów.
Pan Wójt zaznaczył, że chodnik ten będzie służył nie tylko mieszkańcom Tarnowca ale
również innych miejscowości.
Będzie robione również oświetlenie przy tym chodniku i ten wjazd do Tarnowca od strony
Szebni, był by wizytówką Gminy Tarnowiec. Na zakończenie Pan Wójt powiedział :
,,Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu to uznamy, że Rada tak postanowiła''.
Radni nie wnieśli uwag.
Radny Rady Powiatu Jan Muzyka powiedział, że jak najbardziej można robić chodnik, a
droga ta rzeczywiście jest w fatalnym stanie. Pan Muzyka zaznaczył, że również mostek
za torami wymaga naprawy co zostało zgłoszone w Powiecie.
Przewodniczący obrad podziękował radnemu Rady Powiatu za zabranie głosu i
poprosił o zadawanie pytań.
Żaden z radnych nie zabrał głosu przystąpiono do realizacji dalszej części porządku
obrad.
Ad 5. – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Krzysztof Szajnicki, który powiedział, że w każdym
roku kalendarzowym są dwie sesje szczególnie ważne, a mianowicie sesja przyjmująca
budżet i sesja na której składamy sprawozdanie z realizacji budżetu za dany rok. W
miesiącu marcu przyjęliśmy budżet na bieżący rok,
a w dniu dzisiejszym przyszło nam złożyć sprawozdanie z realizacji budżetu za rok
ubiegły.
Pan Wójt przypomniał, że budżet z którego realizacji zdajemy sprawozdanie przyjęty
został 21 marca 2007 roku i obejmował dochody w wysokości
18 363 440,37 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 20 835 537,82 zł. W ciągu każdego
roku budżetowego dokonywane są zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków,

zmiany te były nieuniknione i nanoszono je na poszczególnych sesjach. Po dokonanych
zmianach plan dochodów Gminy Tarnowiec wyniósł 17 959 691,14zł, a wykonanie
ukształtowało się na poziomie 19 404 037,00zł. Pan Wójt wyjaśnił, że szereg wpływów
dochodzi do nas jeszcze w miesiącu styczniu i stąd ta różnica.
Plan i wykonanie wydatków wyniosły odpowiednio 21 416 780,59 zł
i 18 252 532,31zł. Różnica między wydatkami planowanymi a wykonanymi wynikła z
rozbieżności zadań które były realizowane w ciągu roku. Wydatki były znacznie mniejsze
od planowanych
ze względu na to, że nie płaciliśmy podatku VAT za kanalizację.
Zaoszczędzone środki nie zostały przeznaczone na spłatę kredytu, gdyż na początku roku
konieczne było uregulowanie należności za kanalizację.
Pan Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o realizację budżetu to mamy szereg wydatków tzw.
''sztywnych'', które są nieuniknione i najważniejsze dla takich samorządów jak my. Taką
znaczącą pozycję stanowiła oświata oraz pomoc społeczna. Wydatki na oświatę wyniosły
prawie 8 mln 200 tys. zł co stanowi prawie 50% naszego budżetu, a na pomoc
społeczną ponad 4 mln złotych łącznie
z zasiłkami rodzinnymi.
Za tymi cyframi w budżecie kryją się inwestycje, które były realizowane w ubiegłym roku –
zasygnalizował Pan Wójt. Taką najważniejszą pozycję stanowią wydatki na drogi gminne,
które ukształtowały się na poziomie 1mln 40 tys.zł, nie licząc tego co zostało zrobione
przez zakład WZGK, ponadto do dróg powiatowych dołożyliśmy 321 tys. zł. Pan Wójt
zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z tego, że biorąc pod uwagę potrzeby naszej gminy
odnośnie remontu dróg to te wydatki powinny być dużo
większe. Na
podkreślenie
zasługują również drogi powiatowe,
a w szczególności fakt, że udało się wykonać drogę Czeluśnica - Tarnowiec.
Pan Wójt gorąco podziękował radnym Rady Powiatu, Panu Muzyce oraz nieobecnemu na
dzisiejszej sesji Panu Kośkowi za swój udział i wsparcie w realizacji tych inwestycji.
Na oświetlenia uliczne wydano 195 tys zł, a na Domy Ludowe 75 tys. zł., nie licząc prac
wykonanych przez pracowników WZGK. Wydatki na OSP i Sport ukształtowały się
odpowiednio na poziomie 163 tys. zł i prawie 73 tys. zł.
Na zakończenie Pan Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji
inwestycji wykonanych w ubiegłym roku. Zaznaczył ,że sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2007 rok otrzymało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej jak
i pozostałych Komisji Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana podziękował Panu Wójtowi za
wystąpienie i udzielił głosu
Dyrektorowi Wielobranżowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Tarnowcu, który złożył sprawozdanie z wykonania prac przez zakład w
2007 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Wietecha, który
przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za
2007 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Uchwałę Nr
VI/15/2008 z dnia 7 kwietnia 2008r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Tarnowiec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec z wykonania budżetu za
2007 rok.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana otwiera dyskusję nad sprawozdaniem.
Głos zabrał radny Marian Zoła, który powiedział: ''Mam pytanie dotyczące Działu 801
Oświata i wychowanie , paragraf dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących. Plan dochodów wynosił 186 653,00 zł ,

a wykonanie ukształtowało się na poziomie 123 777,39zł.
różnica?''

Dlaczego jest taka duża

Wyjaśnień udzieliła Agata Augustyn kierownik WF, która powiedziała, że mniejsze
wykonanie spowodowane jest przekazaniem z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
dotacji celowej na naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych w znacznie
większej wysokości. Dotacja była błędnie naliczona i niemożliwe było wykorzystanie tej
kwoty gdyż przekraczała nasze potrzeby.
Skarbnik Gminy zaznaczył, że błędnie naliczona dotacja musiała zostać zwrócona w
terminie do 15 stycznia 2008r.
Radna Irena Śmietana poprosiła o wyjaśnienie skąd się wzięła taka duża różnica między
planem a wykonaniem dochodów w rozdziale 80104 Przedszkola.
Pani kierownik odpowiedziała, że przybyło przedszkolaków i zwiększyły się wpływy z
opłaty stałej uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Ad 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Tarnowiec.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana.
Radni nie wnieśli uwag, przeprowadzono głosowanie.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/116/08
Ad 6.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu
Jasielskiego.
Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Śmietana wyjaśnił, że projekt uchwały był omawiany
na wspólnym posiedzeniu komisji i dotyczy przekazania dotacji celowej w wysokości 30
tys. złotych na wykonanie remontu drogi powiatowej Nowy Glinik – Glinik Polski.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 12 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/117/08
Ad 6.3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr
XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu
Gminy Tarnowiec na 2008 rok
Przewodniczący obrad udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, który odczytał projekt uchwały.
Pan Skarbnik wyjaśnił, że kwoty się nie zmieniają jedynie zapis ulega zmianie.
Radni nie zgłosili uwag przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/118/08
Ad.6.4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr
XVI/110/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w
sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Skarbnik Gminy odczytał projekt uchwały i wyjaśnił , że dodany zapis w paragrafie 1 o
treści: ''zabezpieczeniem udzielonej pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z
deklaracją wekslową'' jest niezbędny przy zaciągnięciu pożyczki.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/119/08
Ad 6.5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr
XVI/111/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia
pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Skarbnik Gminy odczytał projekt uchwały i powiedział, że zmiana jest taka sama jak
wcześniej omawiana. Obydwa projekty szczegółowo były omawiane na wspólnym
posiedzeniu komisji.
Radni nie zgłosili uwag przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/120/08
Ad 6.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
Przewodniczący obrad oznajmił , że przedmiotowa uchwała również była omawiana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy .
Skarbnik Gminy odczytał projekt uchwały i wyjaśnił, że plan dochodów budżetu Gminy po
zmianach wynosi 20 225 214 zł, a plan wydatków 25 145 893 zł.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/121/08
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady. Przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad.
Ad 6.7. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli
nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się
odpadów komunalnych, przyjętych przez Gminę Tarnowiec.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Sekretarzowi, który odczytał projekt uchwały i
wyjaśnił, że będzie miała ona zastosowanie do opłaty należnej od dnia 1 lipca 2008r. Pan
Sekretarz oznajmił, że zwolnione będą z opłat osoby przebywające czasowo poza
terenem gminy po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt
czasowy. Inne gminy nie stosują żadnych zwolnień bez względu na to, czy mieszkaniec
jest tymczasowo gdzie indziej zameldowany. W większości gmin odpłatności są pobierane
są za kg czy worek oddanych odpadów komunalnych, co powoduje, że ceny te są dużo
większe. Pan Sekretarz zaznaczył, że każdy obywatel ma obowiązek oddawać śmieci i
płacić za ich odbiór.
Dyrektor WZGK Kazimierz Mika zasygnalizował , że opłata za odbiór odpadów
komunalnych na terenie naszej gminy jest bardzo niska.
Pan Wójt zwrócił uwagę, że niektórzy mieszkańcy oświadczają, że indywidualnie będą

wywozić odpady komunalne na śmietnisko, a później okazują zaświadczenie, iż wywieźli
5 kg za cały rok.
Radny Andrzej Pętlak zapytał ile osób na terenie naszej gminy jest zameldowanych na
pobyt czasowy.
Kierownik WF Agata Augustyn odpowiedziała, że około 100 osób.
Radny Stanisław Słupek powiedział, że należy porozwieszać ogłoszenia na tablicach
ogłoszeń, gdyż znaczna część mieszkańców wyjeżdża za granicę i nie mają żadnego
zaświadczenia. Zwrócił również uwagę na fakt, że ludzie ubodzy regulują należności za
wywóz odpadów komunalnych, a zamożni nie płacą.
Radna Irena Śmietana zapytała : ,,Co zrobić w sytuacji gdy mieszkańcy, którzy nie są
zameldowani chcą płacić za śmieci?''.
Radna Zuzanna Lesikiewicz wyjaśniła, że obowiązek meldunkowy był i jest. Każdy
obywatel przed upływem 4 doby ma obowiązek się zameldować, a nadzór nad
dopełnieniem tej czynności sprawuje policja.
Radna Irena Śmietana powiedziała, że są mieszkańcy, którzy mają dwa mieszkania i są
zameldowani w innej miejscowości, a chcą uiszczać należności za śmieci.
Radna Zuzanna Lesikiewcz zaznaczyła, że w takim przypadku osoba taka powinna
zgłosić zameldowanie na pobyt czasowy.
Głos zabrał radny Jan Ochała, który powiedział, że podjęcie tej uchwały jest nieuniknione
gdyż przedstawione koszty zostały wykalkulowane przez Pana Dyrektora WZGK i
spowodowane są wzrostem cen. Wiadomo, że ludzie negatywnie reagują na wzrost cen,
również po wzroście cen podatków reakcje mieszkańców były różne. Radny Ochała
zaproponował, aby mieszkańcy zobaczyli jakie są opłaty w innych gminach za usuwanie
śmieci, żeby nie były kierowane wobec nas bezpodstawne oskarżenia. Należy również
mieszkańcom przybliżyć możliwość segregacji odpadów komunalnych.
Pan Wójt zaznaczył, że opłaty za usuwanie odpadów komunalnych zostały niewiele
podniesione, a mieszkańcy jeżeli płacą mniej niż inni to nie zwracają uwagi jak to jest w
ościennych gminach. Chcemy również zdobyć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska zbiornik na selektywną zbiórkę śmieci, ale znając niektóre nasze środowiska,
to kosze te nie wiadomo gdzie będą – wyjaśnił Pan Wójt.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana powiedział, że należy poinformować
mieszkańców, że tracą moc dotychczasowe oświadczenia.
Pan Wójt powiedział, że każdy mieszkaniec otrzyma fakturę za wywóz odpadów
komunalnych na podstawie zameldowania.
Pan Sekretarz dodał, że wyczerpujące informacje zostaną umieszczone na stronie
internetowej.
Radni nie zgłosili więcej pytań, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/122/08

Ad 6.8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2008r.
Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Tarnowcu polegającego na likwidacji z
dniem 31 sierpnia
2011r. Szkoły
Filialnej w Potakówce ze stopniowym
wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku
szkolnym 2008/2009 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym
2009/2010.
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że przedmiotowa uchwała szczegółowo była omawiana
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, otrzymaliśmy również pozytywną opinią
Kuratora Oświaty.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 10 radnych, ''wstrzymało się '' 3 radnych
Zał. Uchwała Nr XVII/123/08
Ad 6.9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Łubienku.
Przewodniczący obrad powiedział, że uchwała ta również była omawiana na wspólnym
posiedzeniu Komisji i jest pozytywna opinia Kuratora Oświaty.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 10 radnych, ''przeciw '' głosował 1 radny
''wstrzymało się '' 2 radnych
Zał. Uchwała Nr XVII/124/08
Ad 6.10. Podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia obwodu Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 10 radnych, ''przeciw '' głosował 1 radny
''wstrzymało się '' 2 radnych
Zał. Uchwała Nr XVII/125/08
Ad 6.11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły
Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 10 radnych, ''przeciw '' głosował 1 radny
''wstrzymało się '' 2 radnych
Zał. Uchwała Nr XVII/126/08
Ad 6.12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę
Tarnowiec Publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w Szkołach Podstawowych.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały, wyjaśnił, że był on szczegółowo
omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/127/08
Ad 6.13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do
wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na
nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli, a
także
szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Tarnowiec,
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który powiedział , że regulamin ten jest
opiniowany ze związkami zawodowymi. Nasza propozycja była taka aby regulaminu nie
zmieniać, związki zawodowe wyszły naprzeciw, tak więc przedmiotowy regulamin jest
identyczny jak w ubiegłym roku.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/128/08
Ad 6.14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat
w celu zamontowania nadajnika internetowego.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, powiedział, że nadajnik
zamontowany zostanie w budynku szkoły Podstawowej w Brzezówce.

internetowy

Radny Marian Zoła zapytał : jakiej mocy będzie to nadajnik ? Parametr ten jest istotny z
punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż dopuszczalny jest określony poziom mocy
nadajnika internetowego. Ale to nie jest problem Rady tylko urzędu – zauważył Pan Zoła.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że w tej chwili nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to
pytanie, aczkolwiek uwaga radnego jest słuszna i parametry te zostaną sprawdzone.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/129/08
Ad 6.15. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej
na własność Gminy Tarnowiec.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały, powiedział , że szczegółowo był on
omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy. Cena przedmiotowej
nieruchomości wynosi 500 zł, środki na zakup zostały zabezpieczone w budżecie Gminy.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.

''za'' uchwałą głosowało 13 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/130/08
Ad 6.16. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej
na własność Gminy Tarnowiec.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, wyjaśnił, że nieruchomość ta położona jest
w Sądkowej, a cena wynosi 1100 zł. Zakupiona działka wykorzystana zostanie pod
budowę oczyszczalni ścieków.
Jeden z radnych zapytał czy zakup tej działki jest konieczny.
Pan Sekretarz odpowiedział, że już w fazie projektowania oczyszczalni nabycie tej
nieruchomości było brane pod uwagę, jednak właściciel zażądał zbyt dużej kwoty. Przy
zakupie brany jest pod uwagę także fakt, że właściciele roszczą , iż działki te uległy
pogorszeniu ze względu na budowę oczyszczalni ścieków. Znacznie pogorszyły się
warunki wodne i nigdy nie będą to działki budowlane.
Więcej uwag nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/131/08
Ad 6.17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Głos zabrał Sekretarz Gminy, powiedział, że uchwała dotyczy sprzedaży działek w
Łubnie Szlacheckim o powierzchni 0,22ha i 0,92ha. Jest chętna osoba na zakup tych
działek.
Pan Wójt zaznaczył, ze przedmiotowa uchwała szczegółowo była omówiona na wspólnym
posiedzeniu Komisji, jest również zgoda sołtysa wsi.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/132/08
Ad 6.18. podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia działek rolnych na okres
powyżej 3 lat.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, ze przedmiotem dzierżawy jest działka położona we Wrocance
o ogólnej powierzchni 2,17 ha oraz działka w Łubienku o powierzchni 1,47 ha.
Wobec nie zgłoszenia uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 12 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/133/08
Ad 6.19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na
okres powyżej 3 lat.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Sekretarz Gminy. Powiedział, że uchwała
szczegółowo była omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji. Przedmiotem umowy
najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 50,33 m 2 mieszczący się w budynku Domu
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Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 11 radnych, ''wstrzymał się'' 1 radny
Zał. Uchwała Nr XVII/134/08
Ad 6.20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poparcia działań na rzecz
modernizacji linii kolejowych Jasło – Rzeszów, Jasło – Krosno – Sanok – Zagórz,
Zagórz – Łupków, Zagórz – Krościenko – Chyrów – Przemyśl.
Przewodniczący obrad odczytał projekt przedmiotowej uchwały.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że modernizacja tych linii kolejowych przyczyni się do rozwoju
gospodarczego oraz w znaczy sposób przyśpieszy przejazd pociągami zarówno w ruchu
towarowym jak i osobowym.
Radni wyrazili poparcie na rzecz modernizacji linii kolejowych w regionie Podkarpacia.
Przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych ( jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XVII/135/08
Ad 7. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana zwrócił uwagę, że na sali obrad obecni są
mieszkańcy Sądkowej Pan Dzik i Pan Guberniak. Pan Przewodniczący przypomniał
zebranym, że 10 marca 2008 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Dzik na działalność Wójta Gminy Tarnowiec.
Przedmiotem skargi była regulacja stosunków wodnych na gruncie w tym działanie
wodociągu gminnego oraz uporządkowanie sąsiednich działek. Rada Gminy Tarnowiec po
dokładnym przeanalizowaniu przedmiotowej skargi uznała ją za bezzasadną. Jednak
skarżąca nie zgadza się ze stanowiskiem Rady Gminy w tej sprawie i w dniu 07 kwietnia
b.r. otrzymaliśmy odwołanie od podjętej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z treścią pisma wystosowanego do Pani
Dzik, stanowiącego odpowiedź na odwołanie od podjętej uchwały i zapytał czy są pytania
dotyczące przedmiotowej sprawy ?
Głos zabrał Pan Dzik, który zapytał:'' Na jakiej podstawie można stwierdzić, że skarga jest
bezzasadna? '' Powiedział, że nie zgadza się z takim wyjaśnieniem sprawy jeżeli chodzi o
sprawdzenie szczelności wodociągu gminnego. Jak skarga może być bezzasadna jeżeli
chaszcze z sąsiednich działek wrastają w ogrodzenie posesji niszcząc je.
Przewodniczący obrad udzielił głosu radcy prawnemu Pani Beacie Lichosik, która
wyjaśniła, że Rada Gminy ma prawo stwierdzić bezzasadność uchwały. Skarżąca może
myśleć, że jest to skarga zasadna, a Rada po szczegółowym przeanalizowaniu sprawy
stwierdziła, że skarga jest bezzasadna.
Pani Beata Lichosik zaznaczyła , że przedmiotowa skarga w pewnej części jest wynikiem
konfliktu sąsiedzkiego, a w uchwale nie może być pouczenie, że mieszkaniec ma wystąpić
na drogę sadową. Rada Gminy ustosunkowała się do wniesionej skargi i 10 marca b.r.
podjęła uchwałę, która została zalegalizowana przez Wydział Prawny i Nadzoru. Na tym
etapie sprawa jest zakończona.
Pan Dzik zapytał: ,,Dlaczego na pismo kierowane do Rady Gminy odpowiedział Pan
Wójt ?''.

Wójt Gminy odpowiedział, że Pan Dzik został przeproszony, że Rada Gminy nie
rozpatrzyła skargi w terminie, ale stanowisko w tej kwestii zajął Wójt Gminy.
Na zakończenie omawianej sprawy Radny Mieczysław Wietecha wyjaśnił, że bez
względu na to kto odpisywał tzn. Rada Gminy czy Wójt, odpowiedź na zarzuty zawarte w
skardze była by taka sama.
Wójt Gminy przypomniał, że zbliża się okres opiniowania arkuszy szkolnych i wzorem
lat ubiegłych zwrócił się z prośbą o powołanie zespołu radnych. Zaproponowano
kandydaturę następujących radnych:
1. Pani Irena Śmietana
2. Pan Janusz Lis
3. Pan Jan Ochała
Przewodniczący obrad zapytał czy radni wyrażają zgodę na pracę w zespole. Radni
wyrazili zgodę. Przeprowadzono głosowanie.
Radni jednogłośnie głosowali ,,za'' tym, aby wymienieni wyżej radni pracowali przy
opiniowaniu arkuszy szkolnych.
Pan Wójt poinformował, że z inicjatywy Pani sołtys wsi Glinik Polski i Pana Sołtysa wsi
Umieszcz zostało wystosowane pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie z prośbą o przeprowadzenie bieżącej konserwacji
i regulacji koryta ,,Czarnego Potoku'' w miejscowości Glinik Polski i Umieszcz. Zły stan
koryta potoku hamuje odpływ wód opadowych i po intensywnych opadach deszczu jest
przyczyną podtapiania pól i siedlisk. Otrzymaliśmy odpowiedź z informacją, że
przedmiotowy odcinek potoku będzie na bieżąco kontrolowany.
Pan Wójt oznajmił ponadto, że otrzymaliśmy pismo od mieszkańców Brzezówki z
prośbą o przeanalizowanie możliwości wykorzystania budynku Szkoły Podstawowej w
Brzezówce do utworzenia 9- godzinnego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-6 letnich
z terenu naszej gminy. Radni wcześniej zostali zapoznani
z przedmiotowym pismem.
Radny Janusz Lis zaproponował aby na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
określić formalne stanowisko w tej sprawie.
Pan Wójt wyjaśnił również sprawę nieodpowiedniego zachowania się uczniów z
Zespołu Szkół w Tarnowcu, na gimnazjalnym przeglądzie szkół w Krośnie.
Problem ten poruszył radny Marian Zoła ma wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Po uzyskaniu informacji od Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Tarnowcu, Pan Wójt oznajmił,
że wyjazd ten nie był organizowany przez szkołę. Uczniowie samodzielnie zorganizowali
wyjazd, a część z nich pojechała bez wiedzy rodziców.
Radny Marian Zoła zapytał, czy jest możliwość podpięcia do wodociągu
mieszkańców Sądkowej P. Kobaka i P. Godka.

gminnego

Pan Wójt odpowiedział, że mieszkańcy wcześniej odmówili podpięcia do wodociągu, a w
chwili obecnej przyłącz mieszkańców do sieci wodociągowej wykonywany jest z dużą
ostrożnością ze względu na prawdopodobieństwo braku wody. Pan Wójt zaznaczył, że
problem ten zostanie rozpatrzony, aczkolwiek nie obiecał, że zostanie zrealizowany.
Radny Jan Ochała powiedział, że poseł Kasprzak z naszego okręgu wykazał chęć
spotkania w miesiącu maju, tak więc jeżeli radni zainteresowani są spotkaniem z Panem
posłem to pozostaje kwesta ustalenia terminu.
Ad 8. Zamknięcie obrad sesji.

Porządek obrad sesji został zrealizowany Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz
Śmietana zamyka jej obrady, dziękuje wszystkim za przybycie.
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