PROTOKÓŁ Nr XXV/08
sesji Rady Gminy w Tarnowcu
odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku
Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu.
Sesję rozpoczęto o godz.1200 zakończono o godz. 1310.
Na ustawowy skład Rady Gminy : 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Radny Jan Marek zmarł 30.10.br.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana.
W sesji udział wzięli:
1)Radni Gminy Tarnowiec
2)Wójt Gminy
3)Zastępca Wójta
3)Sekretarz Gminy
4)Skarbnik Gminy
5)Radca Prawny
6)Kierownik WF
8)Sołtysi z terenu Gminy Tarnowiec

wg załączonej listy obecności
Krzysztof Szajnicki
Kazimierz Mika
Bogusław Wójcik
Józef Oberc
Beata Lichosik
Agata Augustyn
- wg załączonej listy obecności

ad 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady otworzył obrady XXV sesji Rady Gminy, powitał Państwa
radnych, pracowników urzędu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy
obecności stwierdził iż w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum
niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
ad 2. Ustalenie porządku obrad.
Państwo radni otrzymali proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Gminy
na wniosek Pana Wójta wprowadził do porządku obrad dodatkowo rozpatrzenie
projektów uchwał w sprawie :
1) wprowadzenia
zmian
do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008
rok z późn.zm.,
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Umieszcz na lata 2008-2015.
Projekty te rozpatrzone zostaną w pkt 5.
Przewodniczący obrad zapytał czy radni zgłaszają własne propozycje do porządku
obrad.
Nie zgłoszono.
Rada 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. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
b) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10
marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok z późn.zm.
c) budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
c) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania
przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych
prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne
niż jednostka samorządu terytorialnego,
e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeluśnica na lata 2008-2015,
f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinik Polski na lata 2008-2015,
g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łajsce na lata 2008-2015,
h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Umieszcz na lata 2008-2015.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 3. Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Przewodniczący obrad
stwierdził, że protokół został przyjęty.
Ad 4. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono.
Ad 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
Przewodniczący obrad udzielił głosu Skarbnikowi Gminy Panu Józefowi Obercowi,
który odczytał przedmiotowy projekt
uchwały.
Zaznaczył, iż zmiany te wynikają
z realizacji budżetu.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana podziękował Panu Skarbnikowi za
zabranie głosu i poprosił o zadawanie pytań.
Radni nie wnieśli uwag przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXV/186/08
b) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia
10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy
Tarnowiec
na
2008 rok
z późn.zm.
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że projekt niniejszej uchwały był szczegółowo
omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Powiedział, iż zmiany te związane są z przekształceniem Wielobranżowego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej.
Wobec nie zgłoszenia uwag przez radnych, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXV/187/08

c) budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
Głos zabrał
Wójt
Gminy Pan
Krzysztof
Szajnicki, który podkreślił, że
jedną z najważniejszych uchwał podejmowanych przez Radę Gminy w ciągu roku
jest uchwała w sprawie budżetu. Pan Wójt zaznaczył, że dyskusja nad budżetem
trwała dość długo, przedmiotowe zagadnienia szczegółowo omawiano i analizowano
na posiedzeniach komisji, wprowadzano także kilkakrotnie autopoprawki do projektu
niniejszej uchwały.
W latach ubiegłych budżet uchwalany był do końca marca roku budżetowego,
natomiast budżet na 2009 rok zostanie przyjęty jeszcze w starym roku, czyli
poprzedzającym rok
budżetowy. Pan Wójt
zaznaczył, iż ma to swoje plusy
i minusy, jednakże jeśli zajdzie potrzeba to budżet będzie zmieniany w ciągu roku.
Budżet na 2009 rok obejmuje dochody ogółem w wysokości 21 206 404,44zł.
i wydatki ogółem na poziomie 21 325 361,00zł. Deficyt budżetowy planowany jest na
poziomie 118 956,56. Deficyt w porównaniu z latami ubiegłymi jest stosunkowo niski
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Jednakże w związku z tym, że jesteśmy obciążeni spłatą pożyczki w wysokości
1450 000,00zł, zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Pan Wójt oznajmił, iż sporą część pieniędzy pochłoną wydatki na oświatę i pomoc
społeczną. Kwota nakładów na oświatę i wychowanie została oszacowana
na
wysokość 9 565 652,00zł co stanowi 45% ogółu wydatków, natomiast na pomoc
społeczną
prawie 4 mln złotych czyli 19% wszystkich wydatków budżetowych.
Zsumowanie tych dwóch pozycji daje nam kwotę ponad 13,5 mln złotych, co stanowi
63% naszego budżetu.
Do ważniejszych kwotowo wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej możemy
zaliczyć zaplanowane nakłady na transport i łączność w wysokości 1 032 047,00zł.
z czego na utrzymanie dróg gminnych planuje się przeznaczyć prawie 233 tys.
złotych, na dotację do dróg powiatowych 300 tys. złotych oraz na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych 500 tys. złotych.
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz na bezpieczeństwo
publiczne i ochronę przeciwpożarową
prognozowane są odpowiednio na kwotę
1 329 418,00zł i 211 535,00zł - powiedział w czasie prezentacji budżetu Wójt Gminy.
Oprócz tych podstawowych wydatków w budżecie gminy zaplanowano nakłady na :
Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 860 360,00zł, na kulturę fizyczną i sport
69 380,00zł. oraz na ochronę zdrowia 82 000,00zł.
Pan Wójt zaznaczył,
iż na pewno nie jest to budżet naszych marzeń i aspiracji
i z pewnością zaplanowane inwestycje nie spełniają oczekiwań mieszkańców, ale
jeśli mamy plany długoletnie jak: II etap budowy
kanalizacji
oraz poprawa
nawierzchni dróg to nie możemy popadać w długi.
Na
dzień dzisiejszy
trudno powiedzieć czy uda się pozyskać tzw środki
powodziowe oraz jakie drogi powiatowe będą remontowane wspólnie z Powiatem,
aczkolwiek każda złotówka ze strony Powiatu będzie się dla nas liczyć.
Jeżeli pojawi się tylko możliwość pozyskania środków zewnętrznych o których
jeszcze nie wiemy, to budżet może zostać zmieniony w ciągu roku budżetowego.
W zakończeniu swojej wypowiedzi
Pan Wójt zwrócił się do
Rady
z prośbą
o przyjęcie budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok w przedstawionej wersji.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana podziękował Panu Wójtowi za
omówienie projektu budżetu gminy, a następnie udzielił głosu Przewodniczącemu
Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury Panu Januszowi Lisowi.
Realizując

porządek

obrad

sesji,

głos

zabrał radny Pan

Janusz

Lis,

który

powiedział, że podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku, największą część
wydatków budżetowych stanowią nakłady na oświatę i pomoc społeczną. Tak
wysoka kwota
zapisana w
budżecie na
pomoc
społeczną świadczy
o zubożeniu społeczeństwa i o dużym zaangażowaniu gminy w pomoc
mieszkańcom.
Radny Janusz Lis zasygnalizował, że wbrew pozorom wiele inwestycji jest
realizowane na terenie Gminy Tarnowiec i infrastruktura zmienia się na lepsze.
Podkreślił, że szczegółowo omówiony przez Pan Wójta projekt budżetu gminy
Tarnowiec na 2009 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Rzeszowie oraz Komisję Budżetową, Rolnictwa i Infrastruktury.
Podstawą wydania
opinii były pozytywne opinie stałych Komisji Rady Gminy
Tarnowiec z dnia 22 grudnia 2008r.
Radny Janusz Lis Przewodniczący Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury
zwrócił się do Rady z prośbą o przyjęcie niniejszego budżetu gminy.
Przewodniczący obrad podziękował radnemu Januszowi Lisowi za
i otworzył dyskusję nad projektem budżetu Gminy na 2009 rok.

zabranie głosu

Nikt z zebranych nie zabrał głosu, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXV/188/08
d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana powiedział, że Pan Wójt w swoim
wystąpieniu
wspomniał,
iż
zachodzi
konieczność
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego w kwocie 1 449 504,00zł.
Wyjaśnił, że spłata
kredytu nastąpi
z dochodów własnych gminy tj. udziału we wpływach z podatku od nieruchomości
w latach 2010-2019.
Przewodniczący obrad po zasygnalizowaniu, że niniejszy projekt został pozytywnie
zaopiniowany przez stałe Komisje Rady Gminy Tarnowiec zapytał, czy są pytania
do przedmiotowego projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXV/189/08
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania
przedszkolnego – zespołów
wychowania
przedszkolnego
lub punktów
przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne
lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Przewodniczący obrad powiedział, że niniejszy projekt uchwały był szczegółowo
omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Projekt uchwały zakłada udzielanie z budżetu Gminy dotacji dla niepublicznych
form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest
uprawniona osoba fizyczna lub prawna, w wysokości 40% wydatków bieżących
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Tarnowiec. Dotacja przysługiwała by na każdego ucznia objętego tą formą
wychowania przedszkolnego.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania?

Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXV/190/08
f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeluśnica na lata 2008-2015,
Głos zabrała radna i sołtys wsi Czeluśnica Pani Irena Śmietana, która powiedziała,
że opracowywanie przedmiotowego
Planu rozpoczęto w czerwcu b.r. i na bieżąco
mieszkańcy zgłaszali swoje sugestie i propozycje. Plan Odnowy Miejscowości
Czeluśnica nie różni się wiele od Planów sporządzonych
przez pozostałe
miejscowości i uwzględniono w nim realizację
zadań obejmujących budowę
kanalizacji, poprawę infrastruktury drogowej, wykończenie Domu Ludowego, oraz
utworzenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw dla dzieci.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXV/191/08
g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinik Polski na lata 2008-2015,
Głos zabrał radny wsi Glinik Polski Pan Wiesław Gaweł, który wyjaśnił, że
szacunkowy koszt przedsięwzięć ujętych w opracowanym Planie Odnowy Wsi
Glinik Polski na lata 2008-2015, wynosi 1 510 000,00zł.
W niniejszym Planie uwzględniono realizację najważniejszych zadań, a mianowicie:
-położenie nawierzchni asfaltowej na parkingu,
-zakup wyposażenia sprzętu gospodarstwa domowego potrzebnego do wypożyczalni
prowadzonej przez Koło Gospodyń Wiejskich,
-położenie nawierzchni asfaltowej przed budynkiem Domu Ludowego,
-wyremontowanie dróg i rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz wykopanie studni
głębinowej.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXV/192/08
h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łajsce na lata 2008-2015,
Głos zabrał sołtys wsi Łajsce Pan Stanisław Krzysik, który powiedział, że
podobnie jak w innych miejscowościach tak i w Łajscach, ujęte zostały do
zrealizowania najpilniejsze zadania, czyli: remont dróg, oświetlenie uliczne oraz
wykonanie kanalizacji. Pan Krzysik zaznaczył, iż mieszkańcy będą bardzo
zadowoleni jeśli 50%
inwestycji
ujętych w Planie Odnowy Wsi zostanie
zrealizowane.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXV/193/08
i) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Umieszcz na lata 2008-2015.
Realizując przyjęty porządek obrad sesji Przewodniczący obrad udzielił głosu
sołtysowi wsi Umieszcz Panu Janowi Muzyce, który wyjaśnił, że w Planie Odnowy

wsi , opracowanym przy udziale mieszkańców, przewidziano realizację standardowych
zadań, a mianowicie :
-modernizację Domu Ludowego i utwardzenie działki na której stoi Dom Ludowy,
-doposażenie kuchni w Domu Ludowym w sprzęt AGD , meble i naczynia,
-remonty dróg, budowę chodników i uzupełnienie oświetlenia ulicznego,
-utworzenie wiejskiego Placu Zabaw,
-rozbudowę sieci wodociągowej oraz przyłączenie sołectwa do sieci kanalizacyjnej.
Radny Rady Powiatu Pan Jan Muzyka, w imieniu swoim i Starostwa Powiatowego
w Jaśle,
złożył serdeczne życzenia Noworoczne i podziękował za dobrą
współpracę.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXV/194/08
6.Wolne wnioski i zapytania.
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Krzysztof Szajnicki, który zwrócił uwagę na zakres
i koszt inwestycji ujętych do realizacji, w Planach Odnowy Miejscowości .
Niektóre Plany Odnowy Miejscowości
zawierają przedsięwzięcia, które mogłyby
zostać zrealizowane przedziale czasowym nie kilku, ale kilkudziesięciu lat.
Pan Wójt powiedział: ,,tylko żeby nie było tak, że były zebrania wiejskie i wszystko
było zaplanowane, a nic nie zostało zrobione.''
Aby mieszkańcy byli świadomi, że zadania ujęte w opracowanych dokumentach
mogą zostać nie zrealizowane.
Pan Wójt zapoznał zebranych
z treścią pisma otrzymanego z Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie w sprawie
finansowania zadań
w ramach
działania ,,Odnowa i Rozwój Wsi”'.
Z otrzymanych
informacji
wynika, że
w opracowanych i uchwalonych dokumentach,
ujęte zostało wiele inwestycji,
których koszty nie kwalifikują się do udzielenia pomocy finansowej w ramach PROW
2007-2013, a mianowicie nie będą finansowane operacje polegające na budowie
i remoncie dróg, budowie chodników oraz budowie kanalizacji.
Głos zabrał radny Pan Stanisław Słupek, który wyjaśnił, że gdy zaczęto
opracowywać Plany Odnowy Miejscowości, to każda wioska chciała zrobić to jak
najlepiej. Organizowane były zebrania wiejskie na których mieszkańcy zgłaszali
zadania istotne dla swojej miejscowości. W opracowanych dokumentach ujęte
zostały liczne inwestycje, aby później nie okazało się, że ,,coś'' nie zostanie
zrealizowane, bo nie jest zawarte w Planie Odnowy Wsi.
Radny Stanisław Słupek, zapytał: ,,Napisali na co nie można, ale czy napisali na co
można?''
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana, powiedział:,,Sygnalizowałem, że
może być taka sytuacja i aby Pany Odnowy Miejscowości były opracowywane
ostrożnie.''
Głos zabrał radny Pan Marian Zoła, który zasugerował, iż My zatwierdzamy Plan
Odnowy Miejscowości, a nie wniosek o dofinansowanie.
Dobrze, że w opracowanych dokumentach ujęte zostało więcej zadań, bo być może
się to przyda. Jeśli chodzi o ujęcie zadań, które będą się kwalifikować się do
udzielenia pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007-2013, to

pracownik

to zweryfikuje przy pisaniu wniosku.

7. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana podsumował krótko, udany pod
względem inwestycji rok 2008 i złożył
zebranym
serdeczne
życzenie
Noworoczne. Podziękował za dobrą współpracę Panu Wójtowi, radnym, sołtysom
oraz pracownikom urzędu.
Porządek obrad sesji został zrealizowany, Przewodniczący Rady zamknął jej obrady,
podziękował wszystkim za przybycie.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Gminy

Elżbieta Kania
Tadeusz Śmietana

