PROTOKÓŁ Nr XXIII/08
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Tarnowcu
zwołanej na wniosek Wójta Gminy
odbytej dnia 17 listopada 2008r
Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu.
Sesję rozpoczęto o godz.1400 zakończono o godz. 1530.
Na ustawowy skład Rady Gminy: 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12
radnych. Nieobecni radni: Pan Eugeniusz Gądek i Pan Andrzej Jasiński
(radny Pan Jan Marek zmarł 30.10 br.)
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)Sekretarz Gminy
Bogusław Wójcik
4)Skarbnik Gminy
Józef Oberc
5)Radca Prawny
Beata Lichosik
7)Sołtysi z terenu Gminy Tarnowiec - wg załączonej listy obecności

ad 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady otworzył obrady XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy,
powitał Państwa radnych, zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności
stwierdził iż w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum niezbędne
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Minutą ciszy uczczono śmierć radnego Jana Marka.
ad 2. Ustalenie porządku obrad.
Państwo radni dzisiaj otrzymali proponowany porządek obrad. Pan Wójt
wystąpił
z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad o dwa dodatkowe projekty
uchwał:
1) w sprawie uchylenia uchwały własnej
Nr XXII/168/08 z dnia 27
października 2008r. w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych
ścieków ,
2) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana wyjaśnił, że Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wszczęło postępowanie
nadzorcze w przedmiocie uchwały Nr XXII/168/08
w sprawie
ustalenia
dopłat do 1m3 odprowadzanych ścieków. Uchylenie przez Radę w dniu
dzisiejszym
niniejszej
uchwały
spowoduje
umorzenie
postępowania
nadzorczego wszczętego przez RIO.

Przystąpiono do głosowania.
''za'' wnioskiem aby wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie
uchylenia
uchwały własnej Nr XXII/168/08 z dnia 27 października 2008r. w sprawie
dopłat
do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków , głosowało 12 radnych
(jednogłośnie).
''za'' wnioskiem aby wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego głosowało 12 radnych (jednogłośnie).
Wnioski zostały przyjęte i wprowadzone do rozpatrzenia w pkt 6.
Pan Przewodniczący powiedział, iż Sekretarz Gminy
i
Radca Prawny
zwrócili się z prośbą aby w pierwszej kolejności podjąć uchwałę w sprawie
uchylenia uchwały własnej Nr XXII/168/08 z dnia 27 października 2008r. w
sprawie dopłat do ceny 1 m 3 odprowadzanych ścieków , ponieważ niniejsza
uchwała przed godziną 1500 musi zostać wysłana fax. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Przewodniczący obrad pyta czy Państwo radni wnoszą własne propozycje do
porządku obrad. 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.Omówienie przystąpienia do partnerstwa w realizacji zadania p.n.
Przebudowa drogi powiatowej Nr1850 Jasło- Zręcin, w miejscowościach Glinik
Polski i Łajsce.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) uchylenia uchwały własnej
Nr XXII/168/08
z dnia 27 października
3
2008r. w sprawie dopłat do ceny 1 m odprowadzanych ścieków ,
b) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
c) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
d) zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację
projektu wnioskowanego przez Gminę Tarnowiec do dofinansowania zadania
pod nazwą ,,Remont nawierzchni drogi gminnej Gliniczek – Roztoki'' w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą '' Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011'',
e) zmieniająca uchwałę Nr XVII/117/08 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 21
kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu
Jasielskiego,
f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
ad 3. Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Przewodniczący

obrad stwierdza, że protokół został przyjęty.
ad 4. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono.
ad 5.Omówienie przystąpienia do partnerstwa w realizacji zadania p.n.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850 Jasło- Zręcin, w miejscowościach
Glinik Polski i Łajsce.
Głos zabrał Wójt Gminy Tarnowiec Pan Krzysztof Szajnicki, który wyjaśnił,
że Zarząd Powiatu podjął decyzję o przystąpieniu do Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011,
w
związku
z czym wystąpi
z wnioskiem o przyznanie dotacji w wysokości 2 mln złotych na realizację
zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej Jasło- Zręcin w miejscowościach
Glinik Polski i Łajsce na odcinku o długości ok.2600m, o wartości 4 mln
złotych.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu zwrócił się o przystąpienie do
partnerstwa w realizacji niniejszego zadania oraz zabezpieczenie środków
finansowych w wysokości 550 tys. złotych jako wkładu własnego. Z uwagi na
bardzo krótki termin złożenia wniosku, Starostwo
Powiatowe
zwraca się
z prośbą o przesłanie wymaganych dokumentów m.in. Uchwały Rady Gminy
o zabezpieczeniu środków finansowych, w terminie do dnia 19 listopada b.r.
Pan Wójt
wyjaśnił ,
że
Zarząd
Powiatu zdecydował o wystąpieniu
o dofinansowanie dwóch inwestycji, a mianowicie przebudowy drogi
powiatowej Bączal – Skołyszyn, gdzie dofinansowanie ma wynosić 1 mln złotych
przy całkowitym koszcie inwestycji 2 mln złotych, oraz przebudowy drogi
powiatowej Jasło – Zręcin ( dofinansowanie 2 mln złotych przy koszcie inwestycji
szacowanym na 4 mln złotych).
Pan Wójt zasygnalizował, iż to, że ta droga wymaga szybkiego remontu nie
ulega najmniejszej wątpliwości. Pierwszy odcinek drogi powiatowej Jasło- Zręcin
byłby remontowany od krzyżówki - ronda w Sobniowie do końca miasta Jasła
(Wolica). W tej inwestycji uczestniczyć będzie Miasto Jasło bo podjęli już
uchwałę o przystąpieniu do partnerstwa w realizacji powyższego zadania.
Natomiast drugi odcinek obejmował by drogę w Gliniku Polskim ( od
krzyżówki z Nowym Glinikiem) do krzyżówki – ronda w Łajscach.
Pan Wójt powiedział, że postanowiono, jeśli Rada oczywiście wyrazi zgodę,
aby wysokość pomocy z naszej strony wynosiła 300 tys. złotych a nie 550 tys.
złotych, gdyż na więcej nas po prostu nie stać.
Jest to konkurs i wcale nie jest
powiedziane,
że
projekt ten przejdzie
i
będzie
realizowany.
Pan Wójt zwrócił się z prośbą
do Rady
o zaakceptowanie tego wniosku i wykorzystanie sytuacji, kiedy Powiat jest
nam przychylny.
Są również inne drogi wymagające remontu, ale nie zrobimy wszystkiego
naraz. Droga Glinik Polski – Łajsce jest w fatalnym stanie, a drogą tą jadą
ludzie do Łajsc, Łubna, Łężyn, Nowego Żmigrodu, a także do Krosna.
Pan Wójt powiedział, że zostało uzgodnione z Panem Skarbnikiem, że nie
będzie już zmieniany projekt budżetu, aby uwzględnić kwotę ewentualnego
dofinansowania 300tys. złotych, lecz gdy wniosek przejdzie to wtedy

wprowadzone zostaną zmiany w budżecie.
Na dzisiejszej sesji rozpatrywany będzie również projekt uchwały w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację
projektu wnioskowanego przez Gminę Tarnowiec do dofinansowania zadania
pod nazwą ,,Remont nawierzchni drogi gminnej Gliniczek – Roztoki'' w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą '' Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011''. Wartość wkładu własnego na realizację niniejszego
projektu wynosi 120 tys. złotych. Pan Wójt zaznaczył, że w związku z tym,
że zrobiona jest dokumentacja na tę drogę to spróbujemy złożyć wniosek
w ramach tego programu tzw. Schetynówki.
W zakończeniu swojej wypowiedzi Pan Wójt powiedział, że remontu wymaga
również droga Glinik Polski – Piotrówka, ale ze względu na ogromny koszt tej
inwestycji, gminy obecnie nie stać na jej wykonanie. Aczkolwiek być może
w przyszłości uda się zdobyć jakieś środki zewnętrzne, aby wyremontować
tę drogę.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana podziękował Panu Wójtowi za
zabranie głosu i poprosił o zadawanie pytań.
Radni nie zabrali głosu w przedmiotowym temacie.
6.Podjęcie uchwał w sprawie :
a) uchylenia uchwały własnej
Nr XXII/168/08 z dnia 27 października
2008r. w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków .
Przewodniczący
obrad
udzielił
głosu
Sekretarzowi
Gminy
Panu
Bogusławowi Wójcikowi, który wyjaśnił, że przygotowując uchwałę w
sprawie
dopłat
do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków kierowano się
innymi, nowo utworzonymi zakładami budżetowymi na terenie Polski, które
podjęły taką uchwałę i Regionalne Izby Obrachunkowe nie miały zastrzeżeń.
Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
wszczęła
postępowanie nadzorcze w sprawie naszej uchwały i aby
postępowanie
nadzorcze zostało umorzone konieczne jest podjęcie w dniu dzisiejszym
uchwały
uchylającej uchwałę
w sprawie dopłat do odprowadzanych
ścieków.
Pan Sekretarz powiedział, że art. 24,,a'' ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi, że w okresie pierwszych
18 miesięcy
od dnia podjęcia działalności przez nowo utworzone
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne obowiązują ceny i stawki opłat
uchwalone przez Radę Gminy, zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów
zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Nie
ma możliwości aby podjęta została uchwała do cen i stawek opłat. Zgodnie z
art.24 ust.6 przedmiotowej ustawy
Rada Gminy może podjąć uchwałę o
dopłacie dla taryfowych grup odbiorców.
Pan Sekretarz zaznaczył, iż po konsultacji z Wydziałem Prawnym i Nadzoru
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego być może konieczne będzie uchylenie
także uchwały w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego

odprowadzania ścieków i uchwalenie nowych cen i stawek.
Sekretarz Gminy zapytany przez radnego Pana Janusza Lisa ,, czy uchylona
zostanie tylko dopłata do odprowadzanych ścieków, a ceny i stawki opłat za
ścieki i wodę będą obowiązywać?'' odpowiedział, że w chwili obecnej tak,
ale trzeba będzie poszukać możliwości przekazania dopłaty na rzecz zakładu
albo konieczne będzie ustalenie nowych stawek.
Wójt Gminy Pan Krzysztof Szajnicki
wyjaśnił, że Regionalna Izba
Obrachunkowa trzyma się przepisów prawa, a my i tak jesteśmy gminą ,
gdzie te ścieki są bardzo wysokie i nie możemy pozwolić aby obciążyć
mieszkańców rzeczywistymi kosztami ich odprowadzania tj. kwotą 11,80zł/m3 +
podatek VAT.
Radni nie wnieśli uwag przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXIII/172/08
b) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
Przewodniczący obrad powiedział, że Pan Wójt szczegółowo przedstawił
niniejszy projekt uchwały i poprosił o zadawanie pytań.
Radny Pan Marian Zoła zaznaczył, iż nie ma co dyskutować, bo jeśli
Powiat chce wyremontować tę drogę to powinniśmy
przystąpić do
partnerstwa w realizacji niniejszego zadania tym bardziej, że dajemy środki
i wszystkim zajmie się Powiat. Zasygnalizował, że jeśli my nie spróbujemy to
skorzysta inna gmina.
Wójt Gminy powiedział:,, Jak zwrócił uwagę pan Marian Zoła
zmartwienie Powiatu, bo my wykładamy kwotę i czekamy na efekt''.

jest

to

Radny Pan Janusz Lis powiedział, że bardzo się cieszy i będzie ,,trzymał
kciuki'' aby projekt ten udało się zrealizować.
Pan Wójt oznajmił, że rozsądnym rozwiązaniem
skrzyżowania o charakterze ronda
w Łajscach i
zakończoną.

było by
sprawę

wykonanie
mielibyśmy

Radna Irena Śmietana zasugerowała, że jeśli ma być tam robiona droga to
może warto by było od razu zrobić także rondo.
Radny Marian Zoła zwrócił uwagę, aby przy odbiorze prac
wytypować
kogoś z naszej Gminy. ,, Myślę, że Powiat na pewno będzie tego pilnował,
aczkolwiek o swoje należy dbać''.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.

,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXIII/173/08
c)udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Wójtowi, który omówił
przedmiotowy projekt uchwały . Wyjaśnił, że zabrakło prawie 5 tys. złotych
na wykończenie drogi Pod Lipami w Tarnowcu. Ten odcinek drogi był
wykonywany przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Krośnie,
natomiast chodnik przy tej drodze wykonywała firma jasielska. W chwili
obecnej trzeba cierpliwie czekać, aby firma jasielska wykonała wyrównania
i zjazdy między chodnikami.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXIII/174/08
d) zabezpieczenia środków
finansowych jako wkładu własnego na
realizację
projektu
wnioskowanego
przez
Gminę
Tarnowiec
do
dofinansowania zadania pod nazwą ,,Remont nawierzchni drogi gminnej
Gliniczek – Roztoki'' w ramach Programu
Wieloletniego
pod
nazwą
'' Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011''.
Głos zabrał Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana, który wyjaśnił, ze
przedmiotem uchwały jest
wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków
finansowych jako wkładu własnego w wysokości 120 tys. złotych, na remont
nawierzchni drogi gminnej Gliniczek – Roztoki. Zadanie to realizowane było by
w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą '' Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011''. Pan Przewodniczący zaznaczył, że
droga Gliniczek – Roztoki jest to jedna z 5 dróg gminnych które mają
własny numer.
Radny Pan Jan Ochała powiedział, że nie orientuje się jaka jest ta droga,
ale jest to droga gminna i posługujemy się pięknym terminem Program
Przebudowy Dróg Lokalnych. Zasygnalizował, iż dobrze było by ustalić
harmonogram remontu dróg gminnych wg dat, kwot, potrzeb itp.
Radny Jan Ochała zapytał, czy była robiona jakaś symulacja na podstawie
której droga Gliniczek – Roztoki została wytypowana do remontu. Nie istnieje
temat drogi
Porąbka – Piotrówka,
a droga ta też wymaga remontu.
W podsumowaniu omawianego tematu, radny Ochała wskazał na potrzebę
wykonania przeglądu wszystkich dróg gminnych i wówczas było by to
bardziej przejrzyste.

Głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, że możemy się ubiegać o środki
zewnętrzne na drogi gminne, które posiadają swój własny numer i są
uregulowane sprawy własnościowe. Takich dróg na terenie Gminy Tarnowiec
jest 5, a mianowicie:
1) droga Gliniczek – Roztoki,
2) droga Łajsce – Łubienko (koło P. Syrka)
3) droga Wrocanka – Umieszcz,
4) droga Wrocanka – Potakówka,
5) droga Glinik Polski – Piotrówka
Biorąc pod uwagę fakt, że na drogę Gliniczek – Roztoki posiadamy zrobioną
dokumentację, to wybraliśmy optymalny wariant. Pan Wójt zaznaczył, że
bardzo ważną drogą jest droga Glinik Polski – Piotrówka, ale jeszcze długo
nie będzie gminy stać na jej wyremontowanie. Jeżeli chodzi o drogę
Wrocanka – Piotrówka, to jest to droga powiatowa i być może Powiat wystąpi
z propozycją remontu i wówczas będziemy dyskutować o dotacji.
W podsumowaniu omawianej sprawy Pan Wójt powiedział, że harmonogram
remontu dróg gminnych nie był robiony gdyż nie ma takiej potrzeby.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXIII/175/08
e) zmieniająca uchwałę Nr XVII/117/08 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 21
kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Powiatu Jasielskiego,
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana przedstawił projekt niniejszej
uchwały. Wyjaśnił, że w uchwale z 21 kwietnia b.r. w sprawie udzielenia
pomocy na rzecz Powiatu Jasielskiego zmieniono zapis § 1 pkt, a mianowicie
kwotę dotacji w wysokości 30 tys. złotych podzielono następująco:
- 24 071,60 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej
Nowy Glinik – Glinik Polski,
- 5 928,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej
Szebnie - Tarnowiec – Jedlicze.
Pozostałe zapisy uchwały pozostały bez zmian.
Wójt Gminy zaznaczył, iż nie było możliwości, aby wcześniej szczegółowo
określić podzielenie tej kwoty.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXIII/176/08
f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Realizując przyjęty porządek obrad sesji Przewodniczący Rady udzielił głosu

Skarbnikowi Gminy Panu Józefowi Obercowi, który omówił przedmiotowy
projekt uchwały. Powiedział, że projekt ten konsekwencją Uchwały podjętej 29
września b.r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
Zapis § 3 niniejszej uchwały mówi, iż zwiększa się deficyt budżetu o kwotę
325 358,18 zł tj. do wysokości 5 246 037.18zł.
Jednocześnie Rada ustaliła, że deficyt ten zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXIII/177/08
7.Wolne wnioski i zapytania.
Wójt Gminy Pan Krzysztof Szajnicki poruszył temat projektu budżetu
Gminy Tarnowiec na 2009 rok, gdyż jest sugestia aby budżet został
uchwalony do końca bieżącego roku. Pan Wójt powiedział, że radni otrzymali
projekt budżetu i zapewne zwrócili
uwagę,
że
biorąc
pod
uwagę
zadłużenie 2 poprzednich lat związane z budową kanalizacji to projekt
budżetu na 2009 rok
nie
wygląda
źle.
Planuje
się
deficyt
budżetu Gminy w wysokości 567 494,00zł przy dochodach na poziomie
21 175 197,00zł i wydatkach w wysokości 21 742 691,00zł.
Pan
Wójt
zaznaczył,
że
projekt
budżetu
szczegółowo
zostanie
przeanalizowany
przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji 24
listopada b.r.
Radny Pan Marian Zoła zwrócił się do Skarbnika
Gminy
z prośbą
o przygotowanie
dynamiki planu wydatków i dochodów budżetu gminy
2008 – 2009 rok. Wyjaśnił, że przygotowany projekt budżetu Gminy Tarnowiec
na 2009 nie obrazuje jak te wydatki i dochody mają się do 2008 roku.
Radna Irena Śmietana zapytała, czy jakieś środki będą przeznaczone na
Dom Ludowy w Czeluśnicy.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz
Śmietana odpowiedział,
że będą
przeznaczone środki na prace wykonywane przez Zakład Budżetowy.
W nawiązaniu do życzenia Pana Marian Zoły, Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż
tak skonstruowany budżet Gminy na 2009
rok
jest zgodny z ustawą
o finansach
publicznych,
uchwałą Rady Gminy w sprawie procedury
uchwalania budżetu
oraz
rodzaju
i
szczegółowości
materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, a także z Zarządzeniem
wewnętrznym Wójta Gminy.
Aczkolwiek, na życzenie radnego Mariana Zoły przygotowana zostanie taka
dynamika dochodów i wydatków budżetu Gminy.
Radny Pan Andrzej Pętlak zapytał, czy jest możliwość zorganizowania

,,otwartego dnia
zwiedzenia.

oczyszczalni

ścieków''

kiedy

byłaby

możliwość

jej

Wójt Gminy odpowiedział, że gdy uzyskane zostaną odpowiednie efekty
oczyszczania i gdy będzie tam pracownik to wszyscy radni będą zaproszeni
na oczyszczalnię ścieków aby zwiedzić i pooglądać.
Głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Bogusław Wójcik, który szczegółowo
przybliżył zebranym uzyskiwane obecnie efekty oczyszczania ścieków oraz
osiąganą redukcję zanieczyszczeń. Wyjaśnił, że oczyszczalnia ścieków pracuje
dobrze, a w przyszłym tygodniu będzie ustawiany proces technologiczny gdyż
był on przystosowany do mniejszej liczby odbiorców niż jest obecnie.
Głos zabrał radny Pan Stanisław Słupek, który ponownie poruszył temat
projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
Oznajmił,
że prowadzi
sobie zeszyt w którym co roku zapisuje podstawowe dane z budżetu i ma
porównanie jak te dochody i wydatki kształtują się na poziomie kilku lat,
aczkolwiek może ktoś zrobił by takie porównanie np. odnośnie inwestycji.
Sołtys czy radny wsi zapytany co będzie robione w danym roku , aby był w
stanie odpowiedzieć np. w tym roku nie zrobimy ale w przyszłym zrobimy
to i to.
Sołtysi nie składają
informacji o planowanych inwestycjach z prośbą
zabezpieczenia środków w budżecie gdyż mówią: ''Ja już nie składam bo
i tak nie zrobią''.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy, który powiedział, że 2 lata temu pytał czy
ma być robiony budżet zadaniowy i nie było wówczas akceptacji radnych.
Jeżeli jest ujęta w budżecie określona kwota na inwestycje to zostanie ona
wykorzystana, a nie ma możliwości przewidzieć na dzień dzisiejszy ile uda
się zdobyć środków zewnętrznych. A jeżeli sołtys mówi ''Ja już nie składam
bo i tak nie zrobią'' to opowiada głupoty i bzdury.
W nawiązaniu do poruszanej sprawy Pan Wójt zwrócił się do Pana
Przewodniczącego
z
prośbą o
odczytanie
zebranym
pisma
skierowanego od sołtysa Nowego Glinika, przedmiotem którego jest wykaz
inwestycji zaplanowanych do wykonania w 2009 roku.
Przewodniczący obrad odczytał niniejsze pismo i zasygnalizował, że są to
bardzo kosztowne inwestycje , a ich wykonanie wymaga kilku kadencji, stąd
też niemożliwe było ich ujęcie w projekcie budżetu
Jeżeli inni sołtysi mają takie ogromne, niemożliwe do zrealizowania
inwestycje to mogą mówić, że nie składają informacji o planowanych
zadaniach bo i tak nie zostaną zrobione.
Pan Wójt zaznaczył, iż nie jest to jedyny sołtys, które ma takie potrzeby.
8.Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Porządek obrad sesji został zrealizowany, Przewodniczący Rady Gminy Pan

Tadeusz Śmietana zamyka jej obrady, dziękuje wszystkim za przybycie.

Przewodniczący
Protokołowała:
Rady Gminy
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Tadeusz Śmietana

