PROTOKÓŁ Nr XXVI/09
sesji Rady Gminy w Tarnowcu
odbytej dnia 26 stycznia 2009 roku
Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu.
Sesję rozpoczęto o godz.1400 zakończono o godz. 1640.
Na ustawowy skład Rady Gminy : 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12 radnych.
Nieobecni radni:
1) Jan Marek (zmarł 30.10.br.)
2) Andrzej Jasiński
3) Janusz Lis
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana.
W sesji udział wzięli:
1)Radni Gminy Tarnowiec
wg załączonej listy obecności
2)Zastępca Wójta
Kazimierz Mika
3)Sekretarz Gminy
Bogusław Wójcik
4)Skarbnik Gminy
Józef Oberc
5)Radca Prawny
Beata Lichosik
6)Inspektor ds. edukacji
Piotr Sikora
7)Inspektor ds.kadr i płac
Jadwiga Koerner
8)Inspektor WF
Ewa Rak
9)Sołtysi z terenu Gminy Tarnowiec - wg załączonej listy obecności
10) Mieszkańcy z terenu Gminy Tarnowiec - wg załączonej listy obecnosci
ad 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady otworzył obrady XXVI sesji Rady Gminy, powitał Państwa
radnych, sołtysów, pracowników Urzędu oraz mieszkańców.
Na podstawie listy
obecności stwierdził iż w sesji uczestniczy 12 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
projektu uchwały w sprawie :
1) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.
Projekt ten rozpatrzony zostanie w pkt 5.
Sekretarz Gminy
Pan
Bogusław Wójcik, w imieniu Pana Wójta,
poprosił
o wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenie następujących projektów uchwał:
1) w sprawie poparcia stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej
S-19 przez teren powiatu strzyżowskiego,
Pan Sekretarz wyjaśnił, iż spośród przedstawionych 3 wariantów przebiegu drogi
ekspresowej S-19, Rada Miejska w Strzyżowie jako najbardziej optymalny wariant
wybrała właśnie ten. Jako warunek akceptacji tego wariantu, postawiono utworzenie
węzła komunikacyjnego w rejonie
Żarnowej,
tak
aby
połączyć
drogę
ekspresową z planowaną obwodnicą Strzyżowa i drogą wojewódzką w kierunku
Jasła i Gorlic oraz przejść granicznych w Krempnej i Koniecznej.

2) w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy
Tarnowiec.
Pan Sekretarz powiedział, że działka będąca przedmiotem uchwały jest częścią
drogi lokalnej, która jest ogólnie dostępna od około 30 lat, ale jej stan prawny nie
został do tej pory uregulowany. W chwili obecnej,
aby wyremontować tę drogę
i położyć nawierzchnię bitumiczną niezbędne jest posiadanie dowodu własności
gruntu.
Przewodniczący obrad zapytał czy radni zgłaszają własne propozycje do porządku
obrad.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad poddał wniosek zgłoszony przez Pana Sekretarza pod
głosowanie.
''za''
uzupełnieniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie poparcia
stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez teren powiatu
strzyżowskiego,
głosowało 12 radnych ( jednogłośnie).
''za''
uzupełnieniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie odpłatnego
nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec,
głosowało 12 radnych ( jednogłośnie).
Wniosek został przyjęty.
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. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia uchwały Nr XXV/190/08 Rady Gminy Tarnowiec z
dnia 30 grudnia
2008r. w sprawie 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,
b) 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,
c) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Jasło,
d) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
e) zamiaru likwidacji z
dniem 31 sierpnia 2012r. Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w
Brzezówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na
wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2009/2010 oraz
wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011,
f) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku,
h) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
i) uchwalenia rocznego
programu
współpracy
Gminy
Tarnowiec
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3
ustawy z
dnia 24
kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2009 rok ,
j) sprzedaży nieruchomości,
k) sprzedaży nieruchomości,
l) sprzedaży nieruchomości,

ł) poparcia stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez teren
powiatu strzyżowskiego,
m) odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
6. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
7. Sprawozdanie z
działalności
stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za 2008
rok:
-Rewizyjnej,
-Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury
-Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
8. Przyjęcie Planu Pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2009 rok:
-Rewizyjnej,
-Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury
-Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10.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.
Radna Zuzanna Lesikiewicz zwróciła się z zapytaniem do Zastępcy Wójta Pana
Kazimierz Miki: '' Jesienią podczas prac związanych z wymianą rurociągów
gazowych w Roztokach zniszczona została droga do Tłoczni, wskutek czego jeden
mieszkaniec nie może ani przejść, ani przejechać. Zniszczeniu uległa również droga
na wprost przejazdu do tego Pana i być może również przez Zakład Gazowniczy
podczas wykonywania prac. Czy istnieje zatem możliwość, aby droga została
naprawiona?''
Zastępca Wójta Pan Kazimierz Mika odpowiedział, że faktycznie podczas
wykonywania robót zniszczona została nawierzchnia tej drogi. W chwili obecnej
warunki pogodowe nie pozwalają na
załatwienie tej sprawy, aczkolwiek pismo
zostało wystosowane i droga zostanie naprawiona gdy warunki atmosferyczne na
to pozwolą.
Głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Bogusław Wójcik, który poinformował, że
planowana jest pomoc przy odbiorze i utylizacji odpadów zawierających azbest.
Zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby zebrane zostały od mieszkańców informacje
na temat orientacyjnej ilości (sztuki lub ciężar) posiadanego eternitu po dokonanej
wymianie pokrycia dachowego.
Pan Sekretarz wyjaśnił, iż nie
wiemy jakie ilości
eternitu mieszkańcy mają
złożone na terenie własnej posesji, ale jest możliwość zdobycia środków
na
utylizację z FOŚ i liczymy, że można by było wywieść około 30 ton eternitu.
Poprosił, aby po zakończeniu obrad sesji, sołtysi zgłosili się do Pani Danuty Rzący,
która przekaże pismo w przedmiotowej sprawie.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia uchwały Nr XXV/190/08 Rady Gminy Tarnowiec z
dnia 30
grudnia 2008r. w sprawie 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
terytorialnego.

inne niż jednostka samorządu

Przewodniczący obrad, wyjaśnił, iż niniejszy projekt uchwały został szczegółowo
omówiony na posiedzeniu Komisji i został przez nie pozytywnie zaopiniowany.
Uchylenie uchwały jest konieczne, gdyż zmieniony musi zostać zapis dotyczący
terminu przekazywania dotacji oraz zwrotu dotacji niewykorzystanej.
Radni nie wnieśli uwag , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVI/195/09
b) 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
pozytywnie zaopiniowały

powiedział, że
jest to poprawiona uchwała. Komisje
przedmiotowy projekt na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVI/196/09
c) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Jasło,
Przewodniczący obrad wyjaśnił, iż projekt uchwały zakłada
udzielenie Gminie
Miasto Jasło w 2009 r. pomocy finansowej w kwocie 10560,00zł, na częściowe
pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Jasło.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy.
Inspektor ds. edukacji Pan Piotr Sikora zaznaczył, że działając zgodnie z prawem
musimy dopłacać do pobytu naszych dzieci w przedszkolach w Jaśle. W przypadku
pobytu dziecka z terenu Gminy Jasło w przedszkolu prowadzonym przez Gminę
Tarnowiec, udzielana była by pomoc finansowa dla nas.
Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVI/197/09
d) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
Przewodniczący obrad udzielił głosu Skarbnikowi Gminy Panu Józefowi Obercowi ,
który omówił niniejszy projekt uchwały. Wyjaśnił, iż proponuje się zmianę planu
dochodów budżetu gminy o kwotę 35 700,10zł co jest konsekwencją przekazania
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie w wysokości 17 850,00zł oraz 17 850,10 z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt uchwały zakłada również
zwiększenie planu wydatków budżetu w dziale
900
Gospodarka Komunalna i Ochrona
Środowiska
o kwotę 35 700,10zł
z przeznaczeniem na zakup pojemników.
Radni nie wnieśli uwag , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVI/198/09
e) zamiaru
likwidacji
z
dniem
31
sierpnia
2012r.
Szkoły
Podstawowej im. M. Kopernika w
Brzezówce ze stopniowym wygaszaniem
polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym
2009/2010 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym
2010/2011,
Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana odczytał przedmiotowy projekt
uchwały. Zaznaczył, iż projekt uchwały
był szczegółowo omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy i uzyskał pozytywną opinię.
Ponadto w tym tygodniu debatował
sejm
nad
projektem
nowelizacji ustawy
o systemie oświaty, który przewiduje m.in. uproszczoną procedurę przekazywania
małych szkół liczących nie więcej niż 70 uczniów oraz zmniejszenie kompetencji
kuratoriów oświaty przy likwidacji szkół.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Poinformował zebranych, że zgodnie ze
Statutem osoby chcące zabrać głos w dyskusji winny ten fakt zgłosić przed jej
rozpoczęciem, przez podanie swego nazwiska i imienia oraz miejsca zamieszkania.
Czas trwania wystąpienia w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut.
Do udziału w dyskusji zgłosili się:
1)Anna Lorenc
-zam. Brzezówka
2)Barbara Potyrała
-zam. Brzezówka
3)Tomasz Potyrała
-zam. Brzezówka
Przewodniczący obrad zamknął listę
osób
chcących
uczestniczyć w dyskusji
i udzielał głosu wg kolejności zgłoszeń.
Pani Anna Lorenc powiedziała:'' Jestem matką chłopca, który uczęszcza do II
klasy Szkoły Podstawowej, a córka do niepublicznego przedszkola i jako matka
boleję nad tą decyzją. Nie wyobrażam sobie, że moje dziecko uczęszczające do
przedszkola, będzie musiało iść do innej miejscowości. Jest to jedyny ośrodek
oświaty w naszej miejscowości i chcecie nam go zlikwidować. Gdzie się będziemy
spotykać i uczyć? Czy ktoś z Państwa chciałby dowozić swoje dzieci do szkoły
w innej miejscowości?''
Pani Lorenc wyraziła swój podziw dla Pań prowadzących Szkołę w Brzezówce za
ich pracę i zaangażowanie w
wypełnianiu swoich obowiązków.
Zaznaczyła,
iż w Brzezówce są satysfakcjonujące efekty nauczania, dzieci uczą się dobrych
zachowań, a ponadto organizowane są zajęcia pozalekcyjne np. brygady zuchowe.
Przewodniczący obrad udzielił głosu kolejnej uczestniczce dyskusji. Pani Barbara
Potyrała powiedziała:''Likwidacja naszej szkoły nie przyniesie jakiś dodatkowych
zysków dla Gminy, a nasze dzieci będą poniewierać się w autobusach. W latach 90
zostało zlikwidowane przedszkole w naszej miejscowości i teraz zostało utworzone
przedszkole niepubliczne, aby nasze dzieci były blisko domu ''.

Głos zabrał Pan Tomasz Potyrała, który zasygnalizował :''Nasza szkoła spłaciła
już dług gminie teraz niech inni spłacają. Nie ma radnego z naszej miejscowości
i nie ma nas kto bronić. Szkół jest 15, a zabieracie szkołę naszym dzieciom.
A ile kosztuje utrzymanie innych szkół?''
W zakończeniu swojej wypowiedzi Pan Potyrała poprosił o przemyślenie tej decyzji
gdyż jego zdaniem można te pieniądze ,,znaleźć'' gdzie indziej.
Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Nie zgłoszono.
Wracając do tematu Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana powiedział, że
dla radnych jest to sprawa bardzo trudna i nikt tutaj nie okazuje radości tylko
smutek i zadumę. Radni wiedzą co to jest likwidacja placówki oświatowej i jakie
są jej konsekwencje, jednakże jest taka konieczność.
Pan Przewodniczący zasygnalizował, że biorąc pod uwagę ilość dzieci w naszej
Gminie to za parę lat pozostanie 3-4 szkoły. Nie można utrzymywać szkół, do
których uczęszcza 12-15 dzieci. Koszty utrzymania budynku szkolnego stanowią
jedynie 5% ogólnych nakładów na oświatę,
a
osoby,
które dzisiaj walczą
o utrzymanie szkół za parę lat powiedzą: ''Gdzie był Wójt i Rada, że doprowadzili
do takiego zadłużenia Gminy?''
Jeżeli chodzi o szkołę w Brzezówce, to wybrany został najłagodniejszy sposób
likwidacji tej placówki, aby nauczyciele mogli sobie znaleźć pracę i aby rodzice
mieli czas na przygotowanie się do zaistniałej sytuacji.
W zakończeniu swojej wypowiedzi Przewodniczący obrad wyjaśnił, że zyski będą
duże, gdyż roczne nakłady na Szkołę w Brzezówce kształtują się na poziomie
ponad
300
tys. złotych, a
na
utrzymanie
wszystkich placówek
oświatowych w budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 9 mln złotych.
Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 11 radnych
,,przeciw'' głosował 1 radny
głosów ,,wstrzymujących się '' nie było
Zał. Uchwała Nr XXVI/199/09
f) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku,
Przewodniczący obrad odczytał projekt niniejszej uchwały, zaznaczył, że został on
pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.
Do udziału w dyskusji zgłosiła się Pani Barbara Wokurka Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Nowym Gliniku.
Przewodniczący obrad zamknął listę
osób
chcących
uczestniczyć w dyskusji
i udzielił głosu Pani Dyrektor.
Pani Barbara Wokurka powiedziała: ''Trzymam w ręku postanowienie Kuratora
Oświaty z ubiegłego roku, w którym to postanowieniu negatywnie zaopiniowano
zamiar likwidacji szkoły w Nowym Gliniku.''
Na stwierdzenie Przewodniczącego Rady , iż nie opłaca się utrzymywać 15
osobowych szkół, Pani Dyrektor wyjaśniła, iż wg niej w roku szkolnym 2009/2010
do szkoły w Nowym Gliniku będzie uczęszczać 49 dzieci + sześciolatki, czyli
znacznie więcej.
''A czym jest szkoła
dla środowiska to wiadomo i nie będę się powtarzać ''

-zakończyła Pani Dyrektor.
Radni nie zabrali głosu , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 11 radnych
,,przeciw'' głosował 1 radny
głosów ,,wstrzymujących się '' nie było
Zał. Uchwała Nr XXVI/200/09
h) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana odczytał projekt niniejszej uchwały.
Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVI/201/09
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady. Przystąpiono do realizacji dalszej części porządku
obrad.
i) uchwalenia rocznego
programu
współpracy
Gminy
Tarnowiec
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3
ustawy z
dnia
24
kwietnia
2003r.
o
działalności
pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2009 rok ,
Projekt niniejszej uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady Gminy i został pozytywnie zaopiniowany.
Głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Bogusław Wójcik, który wyjaśnił, że Rada jest
zobowiązana
do corocznego uchwalania programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Niniejszy program
został
opracowany
na
podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, która reguluje zasady
prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe. U nas
chodzi szczególnie o
finansowanie
i
wspieranie realizacji zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sport. Pan Sekretarz zaznaczył, że jest to jedyna
legalna
forma przekazywania środków klubom sportowym, które nie posiadają
osobowości prawnej ale są organizacjami pożytku publicznego.
Środki finansowe przekazywane będą po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej
i sportu.
Przewodniczący obrad podziękował Panu Sekretarzowi za zabranie głosu i zapytał
czy są pytania?
Sołtys wsi Roztoki Pan Bogusław Kołek
realizowane w ramach tego programu?

zapytał: Jakie

działania

mogą być

Pan Sekretarz odpowiedział, że program ten obejmuje prowadzenie:
-działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
-pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących pomocy,
-organizację imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych,

-upowszechnianie sportu i kultury fizycznej,
Są to dodatkowe środki do pozyskania przez organizacje pozarządowe.
Sołtys wsi Pan Stanisław Lawera powiedział, ze sołtysi nie dostają żadnych
materiałów sesyjnych.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że projekty uchwał publikowane są na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnowiec.
Wracając do tematu, radny Rady Powiatu
Pan
Jan Muzyka
zaznaczył, że
w Powiecie również można starać się o pozyskanie środków na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ogłaszane są
otwarte konkursy ofert i kluby sportowe z terenu Gminy Tarnowiec mogą składać
oferty. Jak do tej pory żaden klub sportowy nie ubiegał się o pozyskanie środków
w Powiecie, mimo, iż sygnalizowane było wcześniej, że jest taka możliwość.
Pani Małgorzata Góra Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezówce zapytała, czy
w ramach programu
mogą być realizowane działania z zakresu organizacji
konkursów szkolnych i czy są uchwalone w budżecie środki na ten cel?
Pani Dyrektor zapytała ponadto, czy podmioty chcące starać się o dotację, muszą
posiadać wpis do KRS.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że na organizację konkursów szkolnych zostały
zaplanowane inne środki w budżecie Gminy na 2009 rok. To nie jest tak, że ,,ktoś''
napisze podanie i otrzyma dotację na realizację zadań ujętych w niniejszym
programie. Postępowanie o udzielenie dotacji
prowadzone będzie w trybie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i wybierane będą najkorzystniejsze oferty.
Szczegółowe warunki realizacji i finansowania zadania będzie regulowała umowa
zawarta pomiędzy Gminą Tarnowiec a podmiotem starającym się o datacje.
Pan Sekretarz zasygnalizował, że przedmiotowy projekt uchwały przygotowany został
głównie pod kątem klubów sportowych, które są zarejestrowane w PZPN.
Pan Stanisław Lawera sołtys wsi Tarnowiec powiedział, że podstawą przystąpienia
do konkursu jest chyba wpis do KRS.
Radca Prawny Pani Beata Lichosik wyjaśniła, że część klubów sportowych ma
wpis do KRS, a część posiada wpis w Starostwie.
Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVI/202/09
j) sprzedaży nieruchomości,
Głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Bogusław Wójcik, który omówił przedmiotowy
projekt uchwały. Wyjaśnił, że są to działki pod działalność przemysłową położone
w miejscowości Tarnowiec, koło drogi do Zakładu EKO Karpaty.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Radni nie wnieśli uwag , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVI/203/09

k) sprzedaży nieruchomości,
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Sekretarz Gminy. Powiedział, że
przedmiotem sprzedaży
jest
działka
położona w miejscowości Łajsce
( w dół za remizą strażacką) o powierzchni 1,28 ha. Jest osoba chętna na zakup tej
nieruchomości.
Radni nie wnieśli uwag , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVI/204/09
l) sprzedaży nieruchomości,
Sekretarz Gminy
powiedział, iż projekt
trybie bezprzetargowym
nieruchomości
Polski (działka przed Domem
Ludowym
Glinika) o powierzchni 0,0163ha.

uchwały
zakłada sprzedaż
w
położonej w
miejscowości
Glinik
po
lewej stronie, jak się jedzie do

Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVI/205/09
ł) poparcia stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez
teren powiatu strzyżowskiego,
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana odczytał
wraz z uzasadnieniem.

projekt niniejszej uchwały

Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVI/206/09
m) odpłatnego
Tarnowiec.

nabycia

Przewodniczący
obrad
z uzasadnieniem.

nieruchomości
odczytał

projekt

gruntowej

na

własność

Gminy

przedmiotowej

uchwały

wraz

Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVI/207/09
6) Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana przedstawił Plan Pracy Rady
Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
Radni nie zgłosili uwag. Przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem Planu Pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2009 rok w przedstawionej
wersji głosowało 12 radnych (jednogłośnie).

Plan Pracy stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
7. Sprawozdanie z
działalności
stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za
2008 rok:
-Rewizyjnej,
-Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury
-Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Radny
Mieczysław Wietecha odczytał sprawozdanie z działalności Komisji za 2008 rok.
Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Z powodu
nieobecności
Przewodniczącego Komisji
Budżetowej, Rolnictwa
i Infrastruktury sprawozdanie z działalności Komisji za 2008 rok przedstawił członek
Komisji Pan Eugeniusz Gądek.
Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Realizując przyjęty porządek obrad sesji sprawozdanie z działalności Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu za 2008 rok odczytała Przewodnicząca Komisji
Pani Irena Śmietana.
Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Treść przedstawionego sprawozdania stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego
protokołu.
8. Przyjęcie Planu Pracy stałych Komisji
rok:
-Rewizyjnej,
-Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury
-Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Rady Gminy Tarnowiec na 2009

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok przedstawił Przewodniczący Komisji
Pan Mieczysław Wietecha.
Radni nie zgłosili uwag. Przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem Planu Pracy głosowało 12 radnych (jednogłośnie).
Plan Pracy stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad udzielił głosu radnemu Eugeniuszowi Gądkowi, który odczytał
Plan Pracy Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury na 2009 rok.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem niniejszego Planu Pracy głosowało 12 radnych (jednogłośnie).
Plan Pracy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odczytała Plan Pracy
Komisji na 2009 rok, który stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem Planu Pracy głosowało 12 radnych (jednogłośnie).
9. Wolne wnioski i zapytania.
Radny Marian Zoła poruszył temat zlikwidowanej ścieżki, która stanowiła dojście

do stacji PKP od strony Sądkowej. Podczas remontów, jakie wykonywane były
przez PKP, ścieżka ta została zlikwidowana gdyż jest to teren prywatny.
Pan Zoła zaznaczył, iż zdaje sobie sprawę, że niewielu mieszkańców dochodzi do
stacji PKP, ale ciężko jest przejść naokoło 3 km i ludzie chodzą torami, co jest
niebezpieczne.
Radny Marian Zoła wniósł również o interwencję w sprawie
zniszczonych rurek
i rowów melioracyjnych na terenie koło oczyszczalni
w wyniku czego woda stoi
i nie ma odpływu.
Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Pan Kazimierz Mika, który wyjaśnił, że jeżeli
jest to teren PKP, to mieli takie prawo aby zlikwidować ścieżkę, a nikt nie będzie
budował wiaduktu, gdyż do stacji PKP od strony Sądkowej dochodzi czasami 2-3
mieszkańców.
Jeżeli chodzi o brak odpływu wody z terenów koło oczyszczalni to nie ma w tej
chwili możliwości wykonania rowów melioracyjnych, gdyż mieszkańcy nie wyrazili
zgody.
Zastępca Wójta zaznaczył, że uczestniczył w zebraniu w Sądkowej i mieszkańcy
nie zgłaszali takiego problemu, aczkolwiek jeśli jest taka sytuacja, to zostanie to
zgłoszone.
Przewodniczący obrad Pan
Tadeusz
Śmietana,
powiedział, że uczestniczył
w zebraniu sprawozdawczym
spółek wodnych, na którym poruszony był temat
braku uiszczania należności przez rolników, a pieniądze zbierane ze składek nie
wystarczają na regularne prace.
Sądkowa jest to jedna z dwóch wsi, która jest na minusie 6 tys złotych.
Radny Marian Zoła wyjaśnił: ,, To nie chodzi o spółki wodne, bo one może nawet
nie wiedzą, że jest taka sytuacja''.
Głos zabrała sołtys wsi Sądkowa Pani Teresa Pawłowska, która powiedziała, że
osobiście zgłaszała do spółek wodnych brak efektów melioracyjnych. Przyjechali
pracownicy zakładu melioracji , przez dwa dni postali pod sklepem i oznajmili że
przyjadą na wiosnę.
Pani Sołtys zaznaczyła, że w Sadkowej bardzo mało jest robione, nikt nie
przeprowadza konserwacji, tylko żądają większych składek od rolników, a w ogóle
nie powinno się płacić.
Spółki wodne jest to instytucja mało finansowana – powiedział radny Stanisław
Słupek. Każdy rolnik musi płacić, gdyż tak mówi Prawo Wodne.
Problem ten występuje wszędzie, rolnicy nie chcą płacić, bo nie widzą efektów
Są miejscowości, które nie opłacają składek, a spółki wodne się nie upominają,
gdyż nie stać ich na utrzymanie tych terenów,
10.Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Porządek obrad sesji został zrealizowany, Przewodniczący Rady zamknął jej obrady,
podziękował wszystkim za przybycie.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Gminy

Elżbieta Kania
Tadeusz Śmietana

Załącznik Nr1 do protokołu

Plan Pracy
Rady Gminy w Tarnowcu
na rok 2009.
Tematyka sesji

Termin

Lp.

Przewodniczący Rady
Gminy

1.Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2009r.
2.Sprawozdanie Stałych Komisji Rady Gminy
z działalności za 2008 rok:
- Rewizyjnej
- Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,

1.

- Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
3.Przyjęcie planu pracy stałych Komisji Rady

Przygotowanie
materiałów

Styczeń

Przewodniczący
stałych komisji Rady
Gminy,

Luty

Gminy :
- Rewizyjnej
- Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
- Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Nowym Gliniku,

Wójt Gminy

b) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
w Brzezówce,

Komisja
Zdrowia,Oświaty,
Kultury i Sportu

c) wygaśnięcia mandatu radnego.
5.Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
Gminy

1.a) Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku.

Wójt Gminy,

b) Informacja z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2008 roku.

2.
2.a) Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2009 rok,
b) Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki

Marzec

Tematyka sesji

Termin

Lp.
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009
rok,

Przygotowanie
materiałów

Kierownik Posterunku
Policji,

3.Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji
w Tarnowcu oraz informacja o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Gminy Tarnowiec za
2008 rok,

Komendant Gminny
OSP w Tarnowcu

4.Rozpatrzenie informacji Komendanta Gminnego OSP
o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego oraz gotowości
niesienia pomocy w przypadku klęsk żywiołowych.
5.Sprawy bieżące

3.

1.Rozpatrzenie sprawozdania :

Wójt Gminy,

- z wykonania budżetu Gminy za rok 2008,

Skarbnik Gminy,

- Informacja Wójta Gminy i Skarbnika,

Dyrektor ZBGK

- Informacja Dyrektora ZBGK z działalności za rok
2008.

Kwiecień
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej.

- opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2008,
- opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008.
2.Podjęcie uchwały w sprawie

udzielenia

absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008.
3.Sprawy bieżące.

4.

1.Podjęcie uchwał:

Wójt Gminy

a) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Nowym Gliniku,

Komisja Zdrowia,
Oświaty, Kultury
i Sportu

b) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej
w Brzezówce.
2.Informacja Wójta Gminy dotycząca budowy
i remontu dróg gminnych i powiatowych.

Maj

Tematyka sesji

Termin

Lp.

Przygotowanie
materiałów

3.Sprawy bieżące

5.

1.Informacja Wójta Gminy dotycząca budowy kanalizacji
oraz przygotowania do II etapu tej inwestycji.

Czerwiec

Wójt Gminy

2.Sprawy bieżące.
Wójt Gminy

1. Informacja o przebiegu realizacji budżetu Gminy za

6.

Sierpień

I półrocze 2009r.

Skarbnik Gminy.
Komisja Budżetowa,
Rolnictwa i
Infrastruktury

2.Sprawy bieżące.
Wójt Gminy,

7.

1.Ocena przebiegu remontu dróg gminnych
i powiatowych, Szkół, Ośrodków Zdrowia, Domów
Ludowych, Remiz OSP.

Wrzesień
Październik

2.Sprawy bieżące.

8.

1.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatkowych na rok Listopad
2010 rok,

Dyrektor ZBGK,
Komisja Budżetowa,
Rolnictwa i
Infrastruktury

Wójt Gminy

2.Sprawy bieżące.

Grudzień.

9.

1.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu
Gminy na rok 2009.
2.Sprawy bieżące.

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy.

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVI/09
z dnia 26 stycznia 2009 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY TARNOWIEC
ZA ROK 2008

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Tarnowiec

w następującym składzie:

1.Mieczysław Wietecha

- Przewodniczący Komisji

2.Andrzej Jasiński

- Członek

3.Wiesław Gaweł

- Członek

4.Jan Marek

- Członek

5.Kazimierz Sopała

- Członek

działała w oparciu o przyjęty i zatwierdzony przez Radę Gminy Tarnowiec Plan
pracy. Z

powodu ciężkiej choroby i śmierci radnego Jana Marka,

Komisja

Rewizyjna w 2008 roku pracowała w 4 osobowym składzie.
W okresie sprawozdawczym odbyła 8 samodzielnych spotkań oraz
posiedzeń

z

Komisją

9

wspólnych

Budżetową, Rolnictwa i Infrastruktury oraz z Komisją

Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu .
Frekwencja na posiedzeniach kształtowała się na poziomie 67%.

Komisja Rewizyjna

na swoich posiedzeniach pracowała nad następującymi

zagadnieniami:
W miesiącu styczniu Komisja opracowała Plan pracy na 2008 rok. Mimo ogólnego
zarysu prac uwzględnionych w tym planie Komisja odbywała spotkania wtedy gdy
zaistniała taka potrzeba.
Na posiedzeniu 03 marca Komisja po wielogodzinnej dyskusji

rozpatrzyła skargę

Pani Stanisławy Dzik na działalność Wójta Gminy Tarnowiec dotyczącej wodociągu
i regulacji stosunków wodnych na gruncie. W celu szczegółowego zapoznania się z
przedmiotową sprawą Komisja Rewizyjna przeprowadziła rozmowę z Wójtem Gminy i
Jego Zastępcą oraz z Panią Stanisławą Dzik wnoszącą skargą. Dokonano również
wizji lokalnej na miejscu w Sądkowej ,

gdzie nie stwierdzono żadnych wycieków

wody na działkach przez które biegnie wodociąg. Biorąc pod uwagę wszystkie
ustalenia, Komisja Rewizyjna uznała, że skarga jest bezzasadna. Wypracowana
została opinia dotycząca zasadności złożonej skargi
uchwały

w

przedmiotowej

sprawie

oraz

przygotowano

wraz z uzasadnieniem.

Na posiedzeniach w dniach 01-03 kwietnia

Komisja Rewizyjna przeprowadziła

analizę wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2007 rok.
analizy

planu

i

wykonania

dochodów

i

wydatków

Szczegółowo

społeczna,

400

i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, 900 Gospodarka

komunalna i ochrona
analizy nie

Dokonano gruntownej

budżetowych.

sprawdzono wykonanie budżetu w działach: 852 Pomoc
Wytwarzanie

projekt

środowiska i 801 Oświata i wychowanie. W wyniku tej

stwierdzono

nieprawidłowości

i wydano

pozytywną opinię

wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Komisja Rewizyjna w oparciu o pozytywną
opinię

Regionalnej

Gminy Tarnowiec

Izby

Obrachunkowej w Rzeszowie skierowała

wniosek

o

udzielenie

absolutorium

do Rady

Panu Wójtowi z

wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Na posiedzeniu 19 maja Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę Pani Zofii Świdrak na
pracę Urzędu Gminy, skierowaną na adres Przewodniczącego Rady Gminy. Komisja
dokładnie

przeanalizowała

treść

skargi

z

której

wynika,

że

chodzi

o

zanieczyszczenia rowu przydrożnego ściekami oraz częściowego jego zasypania
przez sąsiadów skarżącej. Przeprowadzono wizję lokalną i stwierdzono, że skarga
jest bezzasadna, bowiem ścieki te wypływają z szamba Pani Świdrak. Jednocześnie
Komisja stwierdziła, że rów ten jest niedostatecznie drożny, a jest on we władaniu
Powiatowego Zarządu Dróg.
ponowną

Komisja zwróciła się zatem do Urzędu Gminy o

interwencję w Powiatowym Zarządzie Dróg o pogłębienie rowu na

spornym odcinku.
Na posiedzeniu w dniach 20 i 26 listopada Komisja Rewizyjna

przeprowadziła

kontrolę przetargów rozstrzygniętych w 2008 roku. Szczegółowo przeanalizowano
przeprowadzanie przetargów na:
a) remont drogi Łajsce ''Do Łąk''
b) remont drogi Łubienko ''Na Poraj''
c) remont drogi Tarnowiec ''Na Góry''

d) remont drogi Brzezówka ''Brzeziny''
e) remont nawierzchni drogi Potakówka ''Osiny''
f) remont nawierzchni drogi Umieszcz ''Na Podlas''
g) stabilizację osuwiska na drodze gminnej we wsi Nowy Glinik w ramach zadania
18/05/112/1.
Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości przy wyborze oferenta.
Ponadto

Komisja

Rewizyjna

w

okresie

całego

roku

pracowała

wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy nad opiniowaniem projektów uchwał
poddawanych

pod

głosowanie

na

sesjach

Rady

posiedzeniach Komisje wiele godzin poświęciły na
Tarnowiec

na 2008 i 2009 rok,
przez

Komisje

Na

wspólnych

pracę nad budżetem Gminy

aby zapewnić w miarę możliwości, realizację

zamierzonych celów. Jednym z ważniejszych
rozpatrywanych

Gminy.

w

2008

zadań szczegółowo analizowanych i
roku

było

przekształcenie

Zakładu

Budżetowego w Tarnowcu.
Z uwagi na brak środków finansowych Komisje

borykały

się problemem

reorganizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec. Ponadto
dokonano podziału

środków finansowych na kluby sportowe oraz na bieżąco

podejmowano tematykę remontu dróg gminnych i powiatowych, ochrony zdrowia i
pomocy społecznej.

Dziękuję Wysokiej Radzie za uwagę i wnoszę o przyjęcie sprawozdania.

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Wietecha
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI BUDŻETOWEJ, ROLNICTWA I INFRASTRUKTURY
RADY GMINY TARNOWIEC
ZA ROK 2008
W okresie sprawozdawczym Komisja Budżetowa, Rolnictwa i
Infrastruktury pracowała w oparciu o Plan Pracy

przyjęty przez Radę

Gminy Tarnowiec 28 stycznia 2008 roku.
Komisja pracowała w składzie 5 osobowym:
1) Janusz Lis

- Przewodniczący komisji

2) Eugeniusz Gądek - Członek
3) Stanisław Słupek

- Członek

4) Tadeusz Śmietana - Członek
5) Marian Zoła
Komisja

na

- Członek
posiedzeniach

realizowała

zagadnienia

wynikające

przyjętego wcześniej planu pracy , a także analizowała

z

materiały na

poszczególne sesje Rady Gminy (XIV – XXV), którą to analizę komisja
zakwalifikowała jako pracę ciągłą.
Ponadto Komisja odbyła 9 wspólnych posiedzeń z Komisją Rewizyjną
oraz Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Na posiedzeniach tych
Komisja

omawiała

zagadnienia

merytoryczne

wynikające

z

bieżącej

Komisja Budżetowa, Rolnictwa i Infrastruktury podczas

swoich

działalności Rady Gminy.

posiedzeń
zagadnienia:

w

2008 r.

omówiła

i

przeanalizowała

następujące

1)Przyjęto sprawozdanie

z działalności

Komisji

Budżetowej,

Rolnictwa i Infrastruktury za rok 2007, oraz zatwierdzono Plan pracy
Komisji na 2008 rok.
2)Sformułowano

ostateczną

opinię

do

projektu

budżetu

Tarnowiec na 2008 oraz 2009 rok, po rozpatrzeniu opinii i

Gminy

wniosków

zgłoszonych przez pozostałe Komisje Rady Gminy.
3)Dokonano oceny

wykonania budżetu za 2007 rok ze szczególnym

uwzględnieniem wykonania

zadań inwestycyjno - remontowych.

4) Zapoznano się z informacją z wykonania

budżetu

Gminy

Tarnowiec za I półrocze 2008 roku.
5)Opiniowano

projekty

uchwał

dotyczące

dzierżawy i sprzedaży

nieruchomości będących własnością Gminy Tarnowiec.
4)Na wyjazdowym posiedzeniu 10 września 2008r Komisja

zapoznała

się z przebiegiem inwestycji oraz pracami wykonanymi

na terenie

Gminy Tarnowiec. Dokonano oceny
zadań ze szczególnym

wszystkich

uwzględnieniem:

zrealizowanych

dróg,

szkół,

budynków

Domów Ludowych i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Komisja pozytywnie oceniła przebieg

inwestycji,

podkreślając

przy

tym ogromne nakłady finansowe włożone w realizację tych zadań.
Komisja zapoznała się również z

protokołem

z

posiedzenia

Rady

Sołeckiej w Brzezówce, a dotyczącym planów inwestycyjnych wsi

na

2009 rok. Stwierdzono, iż znaczna część zadań ujętych w protokole
jest zasadna, aczkolwiek z uwagi na ogromne nakłady finansowe, mogą
być one zrealizowane w dłuższym przedziale czasowym.
Na wspólnych posiedzeniach z Komisją Zdrowia Oświaty,
Sportu

oraz

z Komisją

funkcjonowanie

placówek

uwzględnieniem

zadań

Rewizyjną

oświatowych

omawiano
oraz

i

służby

inwestycyjno – remontowych.

Kultury i

analizowano
zdrowia
Wiele

z

czasu

poświęcono dyskusji na temat przekształcenia Wielobranżowego Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej.
Komisje

zapoznały się

również

z

działalnością

Ośrodka

Pomocy

z

Skarbnikiem

Społecznej w Tarnowcu.
Komisja

na

bieżąco

współpracowała

Wójtem,

oraz

Wydziałem Finansowym. W zależności od tematyki posiedzenia w/w
osoby brały w nim czynny udział.
Komisja wydając końcową opinię odnośnie projektu budżetu na 2008
oraz 2009 rok odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną
Komisją Zdrowia , Oświaty,

Kultury i Sporu

oraz

opiniując zgłaszane

wnioski do projektu budżetu .
Podsumowując należy

stwierdzić,

że

Komisja

Budżetowa,

Rolnictwa i Infrastruktury podczas swoich posiedzeń w 2008r. opiniowała
wszystkie zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie na 2008
r.,

a

także

propozycje

w

zakresie

zaciągania

wszelkiego

kredytów i innych zobowiązań Gminy.

Frekwencja na posiedzeniach Komisji wynosiła od 80 – 100%.

Przewodniczący Komisji
Janusz Lis

rodzaju
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Sprawozdanie
Komisji

Zdrowia,
Rady

z

działalności

Oświaty,
Gminy

za

rok

w

Kultury

i

Sportu

Tarnowcu
2008

W okresie sprawozdawczym Komisja Zdrowia, Oświaty ,Kultury i Sportu pracowała w
oparciu o Plan pracy zatwierdzony przez Radę Gminy Tarnowiec dnia 28 stycznia
2008r.
Komisja realizowała zadania w następującym składzie:
1)Irena Śmietana

- Przewodnicząca komisji

2)Zuzanna Lesikiewicz
3)Krzysztof Mazur

- Członek komisji
- Członek komisji

4)Jan Ochała

- Członek komisji

5)Andrzej Pętlak

- Członek komisji

W roku 2008 Komisja odbyła 5 posiedzeń, na których frekwencja ukształtowała się
na poziomie 100%. W zależności od omawianej problematyki w posiedzeniach
Komisji brały udział osoby przygotowujące materiały ujęte w tematyce posiedzeń.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń wspólnych z pozostałymi
komisjami stałymi Rady Gminy, na których średnia frekwencja wyniosła 95%.
Na spotkaniach Komisja realizowała następujące zagadnienia:
♦ W styczniu opracowano Plan pracy Komisji na 2008 rok.
Na posiedzeniu tym wypracowana została również opinia na temat reorganizacji
szkół prowadzonych przez Gminę Tarnowiec. Członkowie Komisji wypowiedzieli się
za likwidacją Szkoły w Brzezówce i Potakówce oraz obniżeniem stopnia w szkole
w Nowym Gliniku i Łubienku. Zaproponowano, aby opracowana została reorganizacja
szkół całej gminy wraz z propozycją zagospodarowania budynków.
Komisja wystąpiła ponadto z wnioskiem
danych

odnośnie

o przygotowanie do wglądu radnych

posiadanych stopni awansu

(kontraktowi, dyplomowani itd. )

i

zawodowego przez nauczycieli

ilości nadgodzin w poszczególnych szkołach.

Na spotkaniu tym

omówiono i przeanalizowano preliminarze kosztów, jakie zostały

przedstawione przez kluby sportowe

w

Czeluśnicy,

Nowym Gliniku i Łubienku.

Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie drużyny dostarczyły Plan Kosztów na 2008 rok,
termin składania preliminarzy wydłużono o
♦ Na posiedzeniu 11 marca Komisja

2 tygodnie.

zapoznała się z planowanymi konkursami

międzyszkolnymi i zawodami sportowymi w

2008 roku na podstawie informacji

złożonych przez Dyrektorów placówek oświatowych.
Po przeanalizowaniu
konkursy

i

złożonych planów Komisja dokonała podziału środków na

zawody

sportowe na poziomie szkolnym. Środki podzielono

w zależności od liczby uczestników poszczególnych imprez, aczkolwiek

zauważono,

iż zaplanowane środki w budżecie są zbyt skromne w stosunku do ilości

dzieci

mających wziąć udział w tych imprezach.
Na posiedzeniu tym Komisja dokonała również szczegółowej analizy preliminarzy
kosztów złożonych przez

kluby

planach zawyżone zostały

koszty

lekarskich, a

przede

sportowe.

Zauważono,

iż w przedłożonych

opłat rejestracyjnych, ubezpieczeń,

badań

wszystkim rażące rozbieżności w kosztach przejazdów na

mecze. Po zapoznaniu się ze stałymi kosztami wszystkich klubów sportowych
Komisja dokonała wstępnego podziału środków

budżetowych w zakresie kultury

fizycznej i sportu na wiejskie kluby sportowe.
♦ W

maju

po

rozpatrzeniu

pisma

skierowanego

przez Radę

Rodziców,

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Dyrektor SP w Brzezówce w sprawie utworzenia
oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Brzezówce, Komisja
odbyła posiedzenie wyjazdowe, które umożliwiło

zapoznanie

się

ze stanem i

utrzymaniem budynku. Dokonano oględzin pomieszczeń proponowanych do adaptacji
na przedszkole i przeprowadzono rozmowę z Dyrektor

Przedszkola w Tarnowcu

mając na uwadze potrzeby zwiększenia bazy lokalowej przedszkola.
Po przeprowadzonej dyskusji w przedmiotowym temacie, stwierdzono, iż budynek
szkolny utrzymany jest w należytym porządku i mógłby być wykorzystane np. w
proponowanym celu, a odległość 1 km od Tarnowca nie stanowi większego
problemu.
♦Na

posiedzeniu 10 września, w którym

pracownik

Urzędu ds. kultury,

uczestniczyli:

inspektor ds.

edukacji i

Komisja Zdrowia , Oświaty, Kultury i Sportu

zapoznała się z harmonogramem dowożenia dzieci do szkół, jak również podjęto
dyskusję nad

problemem

związanym

z

ilością

dzieci,

które

podjęły

naukę

w

poszczególnych szkołach.
Członkowie Komisji po zapoznaniu się

z działalnością prowadzoną w zakresie

kultury na terenie Gminy Tarnowiec, zaapelowali o większą współpracę w tym
zakresie

z

sołtysami i

nauczycielami

prowadzącymi

zajęcia

pozalekcyjne,

gdyż

istnieje mała znajomość poczynań w zakresie kultury.
Na posiedzeniu tym

dokonano również wizytacji

budynku Domu

Umieszczu w celu zapoznania się z jego stanem technicznym

Ludowego

w

Stwierdzono, iż

ogólnie budynek jest funkcjonalny, aczkolwiek mankamentem jest bardzo zły stan
więźby dachowej i pokrycia.
♦ W październiku
aktualnym stanem

na

posiedzeniu

wyjazdowym

Domu Ludowego w Gliniku

Komisja

zapoznała się z

Polskim oraz w Czeluśnicy.

Stwierdzono, iż podstawowym mankamentem budynku DL w Gliniku Polskim jest
niedostateczne

ciśnienie

wody

co

w

znacznym

stopniu

wpływa

na

brak

zainteresowania wynajmem. Po zapoznaniu się z budową zaplecza kuchennego i
strażnicy w Czeluśnicy,

zauważono, iż celowe byłoby przyspieszenie prac w celu

oddania tego obiektu do użytku, aby przynosił dochody.
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na bieżąco:
-omawiała i opiniowała materiały sesyjne wnoszone pod obrady Rady Gminy,
-omawiała

i

analizowała

założenia

budżetowe i

realizację

budżetu

Gminy,

ze

szczególnym uwzględnieniem działu poświęconego oświacie i kulturze,
-opiniowała materiały dotyczące struktury organizacyjnej sieci szkół prowadzonych
przez Gminę Tarnowiec,
-analizowała zaangażowanie środków finansowych w działalność klubów sportowych
w roku 2008,
-zajmowała się rozpatrywaniem i

opiniowaniem

planów

remontów w zakresie oświaty.

Przewodnicząca Komisji
Irena Śmietana

realizacji inwestycji i
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Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec
na rok 2009.
Lp.
1

Tematyka posiedzenia

Miesiąc

a) Opracowanie sprawozdania z działalności
Komisji za rok 2008,
b) Opracowanie planu pracy Komisji na rok
2009,

Styczeń - luty

c) Wypracowanie opinii Komisji do uchwał
będących przedmiotem sesji Rady Gminy.

2

3

4

Kontrola wykonania budżetu Gminy za rok
2008 i wypracowanie opinii w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za
rok 2008.

Marzec

Kontrola wydatków na OSP oraz Kluby
Sportowe.

Kwiecień - maj

Wypracowanie opinii w sprawie likwidacji
szkół podstawowych : w Brzezówce i Nowym
Gliniku.

Kwiecień - maj

a) Kontrola działalności GOPS-u,
5

6

7

8

b) Ocena wykonania budżetu Gminy za I
półrocze 2009r.

Czerwiec - lipiec

Analiza realizacji zadań własnych Gminy
w zakresie inwestycji i remontów.

Sierpień - wrzesień

Bieżące opiniowanie projektów uchwał Rady
Gminy wspólnie z innymi Komisjami Rady
Gminy.

Cały rok

Bieżąca praca nad zagadnieniami będącymi
w zakresie Komisji Rewizyjnej.

Załącznik Nr 6

Cały rok

do Protokołu Nr XXVI/09
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PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETOWJ, ROLNICTWA I INFRASTRUKTURY
RADY GMINY TARNOWIEC
NA ROK 2009

Lp.

Tematyka posiedzenia

Termin

Uwagi

-Opracowanie sprawozdania z pracy
Komisji za 2008 rok,
-Opracowanie planu pracy Komisji na
1. 2009 rok,
-Wypracowanie opinii do projektów
uchwał będących w porządku obrad
sesji.

Styczeń
Luty

-Ocena wykonania budżetu Gminy za
2008 rok,
2.
-Wyrażenie opinii w sprawie
udzielenia Wójtowi absolutorium.

Marzec
Kwiecień

-Wypracowanie opinii w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Nowym Gliniku,
-Wypracowanie opinii w sprawie
likwidacji Szkoły Podstawowej
3.
w Brzezówce,
-Ocena stanu przygotowania do
remontu dróg gminnych
i powiatowych,
-Sprawy bieżące
-Wypracowanie opinii do
sprawozdania z realizacji budżetu
4.
Gminy za I półrocze 2009 roku,
-Sprawy bieżące.
-Ocena przebiegu remontu dróg
gminnych i powiatowych, szkół,
5. Ośrodków Zdrowia, Domów
Ludowych, remiz OSP,
-Sprawy bieżące.
-Rozpatrzenie i przyjęcia stanowiska
Komisji w sprawie uchwalenia stawek
6. podatkowych na rok 2010.
-Opiniowanie projektów uchwał Rady
Gminy przekazanych Komisji.

Maj

Lipiec
Sierpień

Wrzesień
Październik

Listopad
Grudzień

Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVI/09
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PLAN
pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,

na rok 2009.
Lp.

Tematyka posiedzenia

Termin

Współpraca
z organami gminy

-Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji
za rok 2008,
1.

-Plan pracy Komisji na rok 2009,
- Zapoznanie się z zasadami dofinansowania
zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy
Styczeń

Skarbnik Gminy
Radca Prawny

-Opinia w sprawie reorganizacji sieci szkół,
2.

3.

4.

5.

-Opracowanie harmonogramu imprez,
konkursów międzyszkolnych i zawodów
sportowych oraz podział środków finansowych
przeznaczonych na imprezy międzyszkolne.
1.Wyjazdowe posiedzenie do Zespołów Szkół
w Tarnowcu i Łubnie Szlacheckim,
-analiza harmonogramów w zakresie
wykorzystania i udostępniania młodzieży hal
sportowych.
-Wypracowanie opinii z wykonania
Gminy za 2008 rok,

budżetu

- Współpraca przy organizacji kulturalnych
imprez regionalnych i lokalnych
-Udział w konkursach międzyszkolnych,

6.

Luty

-Analiza zagadnień dydaktycznych,
wychowawczych, organizacyjnych
i finansowych w zakresie edukacji

Marzec

Kwiecień

Dyrektorzy Placówek
Oświatowych

Dyrektorzy Placówek
Oświatowych

Wspólnie z pozostałymi
komisjami Rady Gminy

Cały rok

Kwiecień /maj
Październik
/listopad

Dyrektorzy Placówek
Oświatowych

-Ocena wykorzystania środków finansowych
przez kluby sportowe,
7.

-Udział w imprezach kulturalnych
i sportowych,
-Wspieranie inicjatyw w zakresie imprez
sportowych różnej rangi i o różnym zasięgu.

8.

-Wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży:
aspekty organizacyjne i finansowe.

Czerwiec
Wrzesień

Czerwiec

Prezesi klubów
sportowych,
Inspektor ds. kultury
Dyrektorzy Placówek
Oświatowych Inspektor
ds. oświaty

Lp.

Tematyka posiedzenia

Termin

Współpraca
z organami gminy

9.

10.

11.

-Wypracowanie opinii do sprawozdania
z realizacji budżetu Gminy za I półrocze
2009r,

-Ocena przebiegu remontu dróg, szkól,
ośrodków zdrowia, Domów Ludowych i remiz
strażackich.
-Promocja Gminy : działania doraźne
i strategiczne w zakresie promocji kulturalnej,
współpraca ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi

Sierpień

Wrzesień,
Październik

Cały rok

12.

-Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy
Tarnowiec przekazanych Komisji.

13.

-Współpraca z innymi Komisjami Rady Gminy
Na bieżąco
Tarnowiec.

14.

-Realizacja innych zadań zleconych przez
radę Gminy.

Cały rok

Cały rok

