PROTOKÓŁ Nr XXVII/09
sesji Rady Gminy w Tarnowcu
odbytej dnia 23 lutego 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 : 14 radnych, w sesji uczestniczyło 11 radnych.
Nieobecni radni:
1)Andrzej Jasiński
2)Zuzanna Lesikiewicz
3)Janusz Lis
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana.

W sesji udział wzięli:
1)Radni Gminy Tarnowiec

2)Wójt Gminy

3)Sekretarz Gminy

4)Skarbnik Gminy

5)Radca Prawny

6)Inspektor ds. edukacji

5)Sołtysi z terenu Gminy Tarnowiec

wg załączonej listy obecności
Krzysztof Szajnicki
Bogusław Wójcik
Józef Oberc
Beata Lichosik
Piotr Sikora
 wg załączonej listy obecności

ad 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady otworzył obrady XXVII sesji Rady Gminy, powitał Państwa
radnych , zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził iż w sesji
uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum
do podejmowania prawomocnych
uchwał.
ad 2. Ustalenie porządku obrad.
Państwo radni otrzymali proponowany porządek obrad.
Przewodniczący obrad na wniosek Pana
Wójta uzupełnił porządek obrad
o dodatkowe rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie :
określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
Projekt ten rozpatrzony zostanie w pkt 8.
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. Informacja Wójta z
działalności
w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady za okres od
ostatniej sesji.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
2008 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
b) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok,
d) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrocanka na lata 20092015,
e) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
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.
Nie zgłoszono.
Ad 5. Informacja Wójta
z
działalności
w
okresie
międzysesyjnym
oraz z wykonania uchwał.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie
z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Pan Wójt poinformował zebranych, że w wyborach uzupełniających zaplanowanych
na dzień 26 kwietnia, mieszkańcy będą mogli głosować w Nowym Gliniku, a nie
jak dotychczas w Gliniku Polskim.
Jak wynika z informacji uzyskanych od Komisarza Wyborczego w Krośnie, możliwa
jest zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej  bez konieczności podejmowania
uchwały,
jeśli granice obwodu pozostają bez zmian.
Informacja o
numerze
i
granicach
obwodu
głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej
komisji wyborczej zostanie podana do publicznej wiadomości w późniejszym
terminie.

Ad 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady za okres
od ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana wyjaśnił, że Komisja Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu
w dniu 9 lutego, dokonała podziału
środków na kluby sportowe oraz na konkursy i zawody sportowe w placówkach
oświatowych Gminy Tarnowiec.
Następnie, udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu
Pani Irenie Śmietana, która
zapoznała zebranych z podziałem środków
przewidzianych
w budżecie jako dotacji na zadania pod nazwą ,,wspieranie
szkolenia i współzawodnictwa sportowego wśród społeczności lokalnej w zakresie
piłki nożnej w 2009 roku w danych miejscowościach''.
Środki podzielono następująco:
1.Brzezówka ''C''
8000,00zł
2.Czeluśnica ''A'' + Juniorzy
20500,00zł (4500,00+16000,00)
3.Łubienko ''C'' + Juniorzy
13000,00zł (4500,00+8500,00)
4.Łubno Szlacheckie ''C''
8000,00zł
5.Nowy Glinik ''B''
11000,00zł
Tarnowiec ''C''
8500,00zł.
Pani Irena Śmietana zasygnalizowała, iż z przyznanej dotacji
powinny być
pokrywane wydatki i koszty, między innymi na:
szkolenia zawodników,
transport zawodników na zawody,
ubezpieczenie zawodników,
wpisowe na zawody,
zakup sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,
zakup środków czystości i opłat za pranie,
opłaty administracyjne,
opłaty opieki medycznej zawodników,
opłaty za sędziowanie,
 wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego,
opłaty za wynajem hal lub sal sportowych na terenie Gminy Tarnowiec,
konserwację sprzętu sportowego.
Pani Przewodnicząca wyjaśniła, iż Dyrektorzy placówek oświatowych przedstawili
swoje plany odnośnie konkursów oraz zawodów sportowych i na tej podstawie
dokonano podziału kwoty 11200,00zł, przewidzianej w budżecie na ten cel.
Komisja przyznała kwotę 6,00zł na 1 uczestnika zawodów sportowych i tanecznych
oraz 4,00zł na 1 osobę biorącą udział w
konkursie tematycznym. Ponadto
zaproponowano przeznaczenie kwoty 500,00zł na
zakup
sprzętu dla SKS w
Umieszczu.
Przewodniczący obrad podziękował radnej Irenie Śmietana, za zabranie głosu.
Zapytał, czy radni mają pytania lub uwagi w przedmiocie dokonanego podziału
środków przez Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu .
Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący obrad udzielił głosu radnemu Eugeniuszowi Gądkowi  członkowi
Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury, który odczytał protokół z posiedzenia
Komisji Budżetowej z dnia 20 lutego br.
Przewodniczący obrad podziękował radnemu za zabranie głosu i zapytał, czy są
pytania.
Radni nie zabrali głosu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana poinformował zebranych, że
wspólnie z Wójtem Gminy
oraz
z
Sekretarzem
uczestniczył
w zebraniu
wiejskim w Czeluśnicy, którego głównym tematem było zagospodarowanie mienia
wiejskiego oraz uregulowanie praw własnościowych.
W związku z Zarządzeniem Wójta
Gminy w sprawie
ogłoszenia wykazu
nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy we wsi Czeluśnica
o ogólnej
powierzchni 24,04ha, na okres 10 lat, przygotowany został projekt umowy dzierżawy
przedmiotowych działek. Na życzenie mieszkańców wsi Czeluśnica,
niniejsza
umowa dzierżawy
została szczegółowo przeanalizowana na zebraniu Rady
Sołeckiej.
Treść umowy została zaakceptowana przez Radę Sołecką, zasugerowano jedynie
wydłużenie okresu wypowiedzenia z 6 miesięcy do 12 oraz usunięcie zapisu
związanego z Planem Odnowy Miejscowości.
Ponadto zwrócono się z prośbą o przygotowanie zmian do Statutu Sołectwa
Czeluśnica i wpisanie do niego składników mienia wiejskiego i czerpania z niego
pożytków.
Przewodniczący obrad zapoznał zebranych ze skargą mieszkańca wsi Czeluśnica
P.Ryszrda
Czekaja
skierowaną
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie. Skarżący wskazuje na nieprawidłowości w działaniach Wójta Gminy
Tarnowiec w przedmiocie gospodarowania mieniem gromadzkim wsi Czeluśnica.
Przewodniczący obrad odczytał niniejszą skargę i wyjaśnił, iż skarga ta została
przekazana do rozpatrzenia przez Radę Gminy Tarnowiec.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie jest właściwym organem do rozpatrywania
skarg na działalność Wójta, lecz Rada Gminy.
W związku z powyższym, dokumenty przedmiotowej sprawy zostaną przekazane
Komisji Rewizyjnej do szczegółowego przeanalizowania i rozpatrzenia. Na najbliższą
sesję Rady Gminy zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi Pana Ryszrda Czekaja.
Wracając do tematu głos zabrał Wójt Gminy Pan Krzysztof Szajnicki, który
powiedział:''Po zebraniu w Czeluśnicy myślałem, że ten temat jest zakończony. Nie
było mnie na ostatniej sesji, jak również na posiedzeniu Komisji, gdy temat ten był
poruszany, więc teraz wyjaśniam tę sprawę''.
Oznajmił, iż stwierdzenie zawarte w
piśmie
Pana Ryszarda Czekaja, iż
mieszkańców wprowadza się w błąd powołując się na niewłaściwe ustawy, że Wójt
sięga po cudzą własność
i działa wbrew mieszkańcom w kierunku
przeprowadzenia komunalizacji, jest nieprawdziwe.
Na zebraniu wiejskim w Czeluśnicy, kiedy poruszana była ta sprawa, uczestniczyło
ponad 50 osób z czego przeciwko komunalizacji mienia wiejskiego głosowało 2
mieszkańców i 1 uczestnik zebrania się wstrzymał. Pozostali mieszkańcy oddali

głosy ''za'' i to świadczy o tym , że mieszkańcom
wsi Czeluśnica zależy na
komunalizacji mienia wiejskiego.
,,Nie ukrywam, że byłem zbulwersowany pismem, które było wywieszane na
tablicach ogłoszeń oraz zostało skierowane do Rady Gminy jak również do Mnie.
W piśmie tym jest również szereg zakłamań''. wyjaśnił Pan Wójt.
Mienie to dzierżawiło 4 mieszkańców Czeluśnicy i stwierdzili, że ta dzierżawa się
im nie opłaca. Wnioskowali o zwolnienie z wszelkich opłat, nie rozumiejąc, iż Wójt
nie może działać na szkodę Gminy i stosować zwolnień bez uzasadnienia.
''Rolnik z terenu Gminy Tarnowiec złożył podanie o
wydzierżawienie tych gruntów.
Obiecał, że będzie uiszczał należności za dzierżawę oraz podatek i Ja jako
władający postanowiłem
je wydzierżawić, żeby był porządek we wsi i aby
Czeluśnica miała dodatkowy dochód. A teraz się dowiaduję, że robię zamach na
Czeluśnicę''  oświadczył Wójt Gminy.
Zapewnił:'' Ja naprawdę
nie
potrzebuję
do szczęścia komunalizacji
gruntów
w Czeluśnicy, tylko są to wymogi ustawowe i robię to dla dobra mieszkańców
Czeluśnicy. Przy ubieganiu się o pozyskanie środków zewnętrznych konieczna jest
uregulowana
własność. Jeżeli mieszkańcy Czeluśnicy udowodnią, że jest to
wspólnota gruntowa, to będzie właściciel''.
Pan Wójt
powiedział, iż
nie widzi powodu, aby ta 10 letnia dzierżawa w
jakikolwiek sposób blokowała działania związane z Planem Odnowy Miejscowości
Czeluśnicy. Jednakże na życzenie mieszkańców, w projekcie umowy dzierżawy
uwzględniony został zapis następującej treści:
,,Dodatkowo strony ustalają, że Wydzierżawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą
umowę z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca
kalendarzowego w przypadku gdy:
przedmiot dzierżawy zostanie przeznaczony do sprzedaży lub na cele inwestycyjne
zgodnie z Planem Odnowy Miejscowości Czeluśnica – po uprzednim uzyskaniu
ostatecznej decyzji
komunalizacyjnej lub prawomocnego
orzeczenia sadu
regulującego stan prawny przedmiotu dzierżawy''.
Ale gdy mieszkańcy Czeluśnicy otrzymali umowę dzierżawy do konsultacji, to w
otrzymanym protokole z zebrania Rady Sołeckiej, kazano usunąć ten zapis,
uzasadniając :,, ...nie widzimy konieczności wprowadzania
zapisów związanych z
planem Odnowy Miejscowości, który to dla dzierżawy nie ma żadnego znaczenia''.
Czyli jedno drugiemu przeczy.
,,Może Ja się mylę, ale wtedy Pani radna i sołtys wyprowadzi nas z błędu''
zaznaczył Pan Wójt, ale sugestia skierowana w kierunku radnych, aby podpisali się
pod pismem: Czy Radni chcą aby Czeluśnica należała do Gminy Tarnowiec, to
jest to zwykły szantaż. Gdyż każda wieś, jeśli czegoś nie dostanie do pójdzie do
innej Gminy, a Czeluśnica jest jedną z wsi, która dostaje najwięcej i nie jest
gorzej traktowana.
W naszym kraju jest szereg gruntów uzbrojonych (woda, kanalizacja itd.), które
znajdują się w strefie ekonomicznej
i nie ma chętnych na
inwestowanie,
a mieszkańcy Czeluśnicy myślą, iż inwestorzy będą do Nich garnąć.
,,Ja nie mówię tego złośliwie, ale złośliwe było to pismo'' – zaznaczył Pan Wójt.
Dochód z dzierżawy niniejszych gruntów wyniesie około 7,5 tys. złotych, a być może
więcej gdyż będzie przetarg i będą to pieniądze dla Czeluśnicy. ,,I o co Mnie

posądzać?'' zapytał Wójt Gminy. Wydzierżawione zostało mienie w Roztokach,
wydzierżawiający uiszcza należności i jest spokój. Gdy sprawa ta nie zostanie
uregulowana, nie zostaną pozyskane żadne środki zewnętrzne dla Czeluśnicy –
zakończył swoje wystąpienie Pan Wójt.
Przewodniczący Obrad podziękował Panu Wójtowi za złożenie wyjaśnień i udzielił
głosu radnej i sołtys Wsi Czeluśnica Pani Irenie Śmietana, która w pierwszej
kolejności odniosła się do umowy dzierżawy
przekazanej Radzie Sołeckiej do
konsultacji. Wyjaśniła, iż mieszkańcy stwierdzili, że wiązanie dzierżawy z Planem
Odnowy Miejscowości nie miało sensu.
Pani sołtys
zaznaczyła, że wiele spraw wzięła
na siebie i teraz zbiera
niesłuszne baty.
Mieszkańcy
domagali
się
aby radni zostali
zapoznani
z przedmiotowym pismem i się podpisali. ,,Teraz wiem, że zrobiłam źle, ale kto nie
popełnia błędów''.
Jeżeli chodzi o dzierżawę, to przedmiotem sprzeciwów nie była sama dzierżawa,
ale chodziło o jej 10 letni okres. W dniu w którym przedstawione zostało pismo
radnym, otrzymałam Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Czeluśnica
i moim
obowiązkiem było poinformować o tym mieszkańców – wyjaśniła Pani sołtys.
Jedno
z
otrzymanych
zarządzeń dotyczyło
dzierżawy działki zabudowanej
o powierzchni 20m2, który to budynek miał być przeznaczony do rozbiórki.
,,Ani Ja, ani mieszkańcy nic o tym nie wiedzieliśmy.
Pan
Wójt
na zebraniu
2
w Czeluśnicy powiedział, że jest to pomyłka i zamiast 20m
miało być 200m2 na
inną działkę. Panie Wójcie ludzie
przyjęli tę pomyłkę, aczkolwiek Rada Sołecka
i Ja również nie daję wiary, że była to pomyłka. A Ja powinnam o tym wiedzieć,
gdyż wiedziała bym co odpowiedzieć ludziom, a ludzie zarzucali mi co ja robię
w tej sprawie'' powiedziała radna Irena Śmietana.
Wyjaśniła, iż
zarządzenie wraz z pismem zostało wywieszone na tablicach
ogłoszeń, bo taka jest procedura. Zebranie wiejskie zostało ogłoszone w sposób
zwyczajowo przyjęty. O spotkaniu została poinformowana Pani dyrektor szkoły gdyż
konieczne było wcześniejsze przygotowanie sali. Również ksiądz został poproszony
o ogłoszenie zawiadomienia w kościele. ze względu na wcześniejsze sugestie
mieszkańców aby zebrania wiejskie były w taki sposób podawane do publicznej
wiadomości.
Głos zabrał radny Marian Zoła, który zwrócił uwagę, iż sprawa dotycząca
dzierżawy gruntów była
przedmiotem
obrad Komisji
Budżetowej, Rolnictwa
i Infrastruktury, radni zostali z nią zapoznani i bez sensu jest jej rozpatrywanie
przez Komisję Rewizyjną, gdyż jest to strata czasu.
Radny Marian Zoła poruszył
także
kwestię, przygotowywania projektów uchwał
w sprawie dzierżawy działek o większym areale. Poprosił, aby działki takie były
zaznaczane na mapce, gdyż nawet niewielka pomyłka jednej literki czy cyfry
zmienia bardzo wiele. Nie kserować mapek dla wszystkich radnych, tylko aby jedna
była do wglądu na sesji.
Głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Bogusław Wójcik, który powrócił do kwestii
dotyczącej przygotowania zmian
do
statutu
sołectwa Czeluśnica i wpisania
do niego składników mienia wiejskiego oraz czerpania z niego korzyści.

Pan Sekretarz odczytał zebranym treść art.48 ustawy o samorządzie gminnym,
który mówi:
,,Art. 48. 1. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz
rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. Statut ustala
również zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w
zakresie przysługującego jej mienia.
1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do jednostki niższego rzędu, o której mowa
w art. 35 ust. 2.
2. Rada gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z
mienia bez zgody zebrania wiejskiego.
3. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności,
użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym,
pozostają nienaruszone. …''
I to jest najważniejszy zapis – wyjaśnił Pan Sekretarz. Możliwe jest doprecyzowanie
zapisów w Statucie, ale po wcześniejszym uregulowaniu stanu prawnego dotyczy to
mienia komunalnego. Rada Gminy nie może rozporządzać czymś, czego nie jest
właścicielem.
Ale nawet jeśli zostaną naniesione zmiany w statucie sołectwa, nie oznacza to, że
wieś może to sprzedać czy wydzierżawić. Pozostaje to w decyzji Wójta Gminy.
Radna Irena Śmietana powiedziała, iż otrzymała
wycinek z Biuletynu
Informacyjnego w przedmiotowej sprawie od członka Rady Sołeckiej, który
zasugerował naniesienie zmian w Statucie. Pani sołtys wyjaśniła, iż nie jest
prawnikiem i nie analizowała szczegółowo niniejszego artykułu.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2008 rok.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Sekretarzowi Gminy, który
przedstawił
sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
2008 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad
podziękował
i poprosił o zadawanie pytań.

Panu

Sekretarzowi

za

zabranie głosu

Radny Andrzej Pętlak zapytał: Ilu osobowa jest Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i jaki jest jej skład?
Sekretarz Gminy odpowiedział, że powołana jest komisja w 8 osobowym składzie:
1.Bogusław Wójcik  przewodniczący
2.Weronika Wasłowicz
3.Magdalena Kopczak
4.Beata Matuszyk
5.Ewa Skiba
6.Danuta Karp (pielęgniarka)
7.Sanocka Maria (nauczyciel)

8.Piotr Nosek (policjant)
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady. Przystąpiono do realizacji dalszej części porządku
obrad.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Skarbnik Gminy Pan Józef Oberc.
Powiedział, że niniejszy projekt uwzględnia jedynie dwie zmiany, dotyczące
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego. Proponuje się
zwiększenie planu wydatków budżetu w
dziale 600 Transport i
łączność
o
kwotę 140 tys. złotych z przeznaczeniem na remonty dróg.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 11radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVII/208/09
b) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Krzysztof Szajnicki, który wyjaśnił, że projekt
uchwały zakłada udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w formie
dotacji celowej w wysokości 140 tys. złotych z przeznaczeniem na remont dróg
powiatowych: Nowy Glinik – Glinik Polski oraz Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka.
W tym roku planowane jest dokończenie remontu drogi między Glinikami . Część
tej drogi
zostanie wyremontowana
ze środków ,,powodziowych'' w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych, a pozostała część 50/50 z Powiatem
Jasielskim. Pozostałe środki zostaną skierowane
na remont drogi Tarnowiec –
Wrocanka – Piotrówka.
Pan Wójt zaznaczył, że drogę gminną zawsze wyremontujemy własnymi siłami czy
to będzie za 2 czy 3 lata, a w chwili obecnej musimy wykorzystywać dobre relacje
z Powiatem Jasielskim.
Jeżeli Powiat wystąpi o dofinansowanie chodnika w Czeluśnicy ta także będziemy
się starać – zapewnił Pan Wójt.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 11 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVII/209/09
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok,
Przewodniczący obrad udzielił głosu Sekretarzowi Gminy, który poinformował, że
Rada
Gminy zobowiązana jest
do corocznego uchwalania Programu
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Przedmiotowe Programy uległy niewielkim
zmianom w porównaniu
z rokiem ubiegłym ich założenia praktycznie się nie zmieniają.

Przewodniczący obrad zapytał: czy są pytania?
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 11 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVII/210/09

d) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrocanka na lata 20092015,
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana przedstawił przedmiotowy projekt
uchwały.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 11 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVII/211/09
e) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w
sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Tarnowiec.
Przewodniczący obrad udzielił głosu inspektorowi ds. edukacji Panu Piotrowi
Sikorze, który omówił niniejszy projekt uchwały. Wyjaśnił, iż zbliżamy się do
momentu,
kiedy będziemy planować Plan Pracy na rok szkolny 2009/2010.
Tygodniowa liczba godzin, obowiązkowego
wymiaru
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych wynosi dla :
nauczycieli
18 godzin
nauczycieli ,,0''
22 godziny
bibliotekarzy
30 godzin
pracownika świetlicy szkolnej 26 godzin.
Wymiar pensum nauczycieli został określony zasadniczo w art.42 Karty Nauczyciela
i jeśli nauczyciel realizuje 1 etat w 1 szkole to sprawa jest prosta. Problem pojawia
się wówczas gdy nauczycielowi brakuje godzin do pensum i tych godzin należy
''szukać''.
Dnia 22 stycznia 2009 roku weszła nowelizacja
art. 42
Karty
Nauczyciela,
zgodnie z którą nie jest już potrzebne uzyskanie opinii Kuratora Oświaty, przy
określaniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przez
organ prowadzący szkołę.
Pan Piotr Sikora wyjaśnił, iż w niniejszym projekcie
uchwały
proponuje się
uśrednione pensum co daje nam pozytywne skutki finansowe oraz przejrzystą
sytuację w zakresie ustalenia czasu pracy nauczycieli. Nie będziemy borykać się
z indywidualnymi przypadkami, typu: czy nauczyciel musi mieć jeszcze godziny, aby
miał pełny etat?
Pan inspektor
przedstawił zebranym wzór, według którego obliczany będzie
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć, dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych nauczycieli, realizujących obowiązki o różnym tygodniowym wymiarze
godzin. Dla pedagoga, logopedy i psychologa obowiązkowy tygodniowy wymiar
godzin pozostaje bez zmian i będzie wynosił 20 godz.

Obydwa związki zawodowe otrzymały projekt
przedmiotowej sprawie.

uchwały,

ale nie wypowiedziały się w

Przewodniczący obrad podziękował Panu inspektorowi za zabranie głosu i poprosił
o zadawanie pytań.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 11 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXVII/212/09
9. Wolne wnioski i zapytania.
Radny Andrzej Pętlak zapytał, czy dyrektorzy szkół mogą wynajmować innych
pracowników do wykonywania prac przy budynku szkolnym np. koszenie trawy,
zamiast Zakładu Budżetowego.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana odpowiedział, że mogą ale w ramach
własnych środków.
Radny Marian Zoła złożył wniosek formalny następującej treści: Wnioskuję, aby na
pismo Pana Ryszarda Czekaja
odpowiedział Przewodniczący Rady Gminy przy
pomocy pracowników urzędu, a nie kierować
tej sprawy do rozpatrzenia przez
Komisję Rewizyjną gdyż Komisja Rewizyjna nie powinna zajmować się takimi
sprawami.
Niniejszy wniosek poparł radny Stanisław Słupek, który zaznaczył, aby skierować
do mieszkańców Czeluśnicy informację
przedstawiającą jakie koszty ponosi
Gmina w związku z utrzymaniem tego areału.
Radny Marian Zoła zapytany przez Panią Beatę Lichosik, czy chce aby sprawy tej
nie kierować na posiedzenie Komisji, tylko aby został przygotowany projekt uchwały,
odpowiedział, że tak.
Przewodniczący obrad zapytał: czy są inne wnioski ze strony radnych?
Nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad poddał wniosek złożony przez Pana Mariana Zołę pod
głosowanie.
''za'' przyjęciem głosowało 11 radnych (jednogłośnie)
10.Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Porządek obrad sesji został zrealizowany, Przewodniczący Rady zamknął jej obrady,
podziękował wszystkim za przybycie.
Protokołowała:
Elżbieta Kania

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana

