PROTOKÓŁ Nr XXX/09
sesji Rady Gminy w Tarnowcu
odbytej dnia 27 kwietnia 2009 roku.

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu.
Sesję rozpoczęto o godz.1400 zakończono o godz. 1620.
Na ustawowy skład Rady Gminy : 14 radnych, w sesji uczestniczyło 12
radnych. Nieobecni radni:
1)Andrzej Jasiński
2)Janusz Lis
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana.
W sesji udział wzięli:
1)Radni Gminy Tarnowiec
2)Pełniący funkcję Wójta Gminy 3)Skarbnik Gminy
4)Dyrektor ZBGK w Tarnowcu 5)Radca Prawny
6)Główna księgowa ZBGK
5)Sołtysi z terenu Gminy Tarnowiec

wg załączonej listy obecności
Bogusław Wójcik
Józef Oberc
Kazimierz Mika
Beata Lichosik
Krystyna Ryżowicz
- wg załączonej listy obecności

ad 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady otworzył obrady XXX sesji Rady Gminy, powitał Państwa
radnych , zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził iż
w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum
do podejmowania
prawomocnych uchwał.
ad 2. Ustalenie porządku obrad.
Państwo radni otrzymali proponowany porządek obrad.
Przewodniczący obrad
uzupełnił porządek obrad o dodatkowe rozpatrzenie
projektów uchwał w sprawie :
-udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
-zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
Na wniosek pełniącego funkcję Wójta Gminy Tarnowiec, Przewodniczący obrad
uzupełnił porządek obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
-wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
Projekty te rozpatrzone zostaną w pkt 6 lit. b,c,d.
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 XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok:
a) informacja Sekretarza Gminy,
b)sprawozdanie Dyrektora
Zakładu Budżetowego Gospodarki
Komunalnej
w Tarnowcu z działalności zakładu za 2008 rok,
c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za
2008 rok,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy za 2008 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec,
b) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
c) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
d) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXIX sesji Rady Gminy.
Wobec nie zgłoszenia uwag do protokołów, Przewodniczący obrad
że protokoły zostały przyjęte.

stwierdza,

ad 4. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono.
ad 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana udzielił głosu
Skarbnikowi
Gminy Panu Józefowi Oberc, który przypomniał
zebranym, że organ
wykonawczy zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie roczne z
wykonania
budżetu Gminy w terminie do 20 marca. Budżet Gminy Tarnowiec na 2008
rok
uchwalony został w dniu 10 marca 2008 roku uchwałą Nr XVI/108/08,
zgodnie z którą dochody budżetu wynosiły 20 188 957,00zł , natomiast wydatki
25 109 636,00zł.
Pan Skarbnik wyjaśnił, iż w trakcie okresu sprawozdawczego zostały dokonane
zmiany planów dochodów i wydatków budżetu, będące konsekwencją decyzji
Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie dotacji
na realizację
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań
własnych gminy, jak również
zmian wynikających z bieżącej realizacji
budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonanie planu dochodów budżetu gminy
wyniosło 22 424 462,28 zł, zaś wykonanie planu wydatków ukształtowało się na
poziomie 27 091 638,22zł.
Pan Skarbnik zaznaczył, że zasadniczych odchyleń w trakcie realizacji budżetu
nie było. W dziale 600 Transport i łączność wykonanie planu dochodów
wyniosło 1 921 101,00 tj. 99,71%. Są to głównie dotacje przekazane z funduszy
celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
W dziale Podatki i opłaty lokalne wykonanie planu dochodów ukształtowało
się na poziomie 4 668 163,54 zł co stanowi 20,8 % ogółu dochodów budżetu
gminy.
Największe wykonanie w strukturze dochodów budżetu gminy stanowi dział
758 Rożne rozliczenia, gdzie realizacja wyniosła 9 668 804,54 zł co stanowi 43,1%
ogółu dochodów gminy. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska kwota zrealizowanych dochodów wyniosła 1 847 553,19zł., czyli
8,2% dochodów budżetu gminy.
Jeżeli chodzi o stronę
wydatkową,
to realizacja
w czterech działach,
stanowiła o wykonaniu budżetu – zaznaczył Pan Skarbnik.
W dziale 600 Transport i łączność wykonanie planu wydatków wyniosło
2 969 221,72 zł co stanowi 10,96 ogółu wydatków.
W działach: 801 Oświata i wychowanie i 852 Pomoc społeczna wykonanie
planu wydatków ukształtowało się odpowiednio na poziomie 8 566 742,01zł i
4 035 407,89 zł co stanowi 31,62% oraz 14,9% ogółu wydatków budżetu
gminy.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie panu
wydatków wyniosło 7 932 766,48 czyli 29,28 % ogółu wydatków. Dział ten
obejmuje przede wszystkim
wydatki inwestycyjne związane z realizacją
zadania inwestycyjnego pn. ’’Rozwój infrastruktury w gminie Tarnowiec –
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalną ścieków we wsi
Tarnowiec’’.
Deficyt budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4 667 175,94zł i
został on pokryty wolnymi środkami
oraz zaciągniętymi kredytami
i
pożyczkami inwestycyjnymi.
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień
31.12.2008r. wyniósł 6 152 859,35zł.
a) informacja Sekretarza Gminy.
Głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Bogusław Wójcik – pełniący funkcję Wójta
Gminy Tarnowiec, który powiedział, ze te cyfry przedstawione w sprawozdaniu
przekładają się na konkretne inwestycje. Podstawową inwestycją realizowaną w
ubiegłym roku była budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Prace związane
z tym przedsięwzięciem
zostały zakończone praktycznie w październiku,
aczkolwiek były wolne środki, więc udało się podpiąć kilka domów w
kierunku Umieszcza.
Pan Wójt zaznaczył, iż udało się wykonać ponad 20 km sieci kanalizacyjnej i
była to największa z wykonanych inwestycji, warta ok. 9 mln złotych.

W chwili obecnej przygotowywany jest kosztorys i wniosek na kończenie prac
związanych z budową kanalizacji. Jest to spory wydatek i ogromny wysiłek
gminy, ale musimy iść w tym kierunku - powiedział Pan Wójt.
Poruszona została sprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę z
wodociągu gminnego. Nasze źródła wody w Dobrucowej i na Kwiatkowiskach
mają ograniczone możliwości. Mieszkańcy zwracają się z prośbą o przyłącz
do wodociągu, ale przy dzisiejszych możliwościach jest to niemożliwe –
zaznaczył Pan Wójt.
Są opracowania, które mówią o źródłach wody na terenie naszej gminy , ale
nie wiadomo jakie są zasoby i nie jest to udokumentowane. Na dzień dzisiejszy
Jasło byłoby w stanie zaopatrzyć nas w wodę, ale konieczna byłaby rozbudowa
sieci wodociągowej, a są to dalsze perspektywy.
W ubiegłym roku udało się pozyskać spore środki ( prawie 2 mln złotych) na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych i na osuwisko. Możliwe było zrobienie
ok. 6 km asfaltu łącznie z drogą osuwiskową.
Pan Wójt wyjaśnił, iż konieczne było
zrobienie bariery przy drodze
osuwiskowej, gdyż po położeniu asfaltu, jazda tą drogą
stawała się
niebezpieczna. Koszt wykonania takiej bariery ukształtował się na poziomie ok.
60 tys. złotych.
Były przekazywane środki finansowe na remont dróg powiatowych , szczególnie
między Glinikami. Wyremontowano drogę Pod Lipami w Tarnowcu i zrobiono
chodnik przy tej drodze. Inwestycje te zostały pozytywnie odebrane przez
mieszkańców, przede wszystkim ze względu na poprawę bezpieczeństwa na
drodze.
W ubiegłym roku zakończono
budowę remizy w Gliniku Polskim
oraz
kontynuowano rozbudowę Domu Ludowego w Czeluśnicy.
Od 1 października 2008 roku funkcjonuje nowa jednostka Zakład Budżetowy
Gospodarki Komunalnej - przypomniał Pan Wójt. I na dzień dzisiejszy mamy
obraz rzeczywistych kosztów utrzymania szkół, Domów Ludowych, remontu dróg
gminnych, zapewnienia porządku w sołectwach itd. Do tej pory nikt nie
przejmował się kosztami tych usług, a teraz kwoty wykazane na fakturach
odzwierciedlają rzeczywiste koszty tych prac.
Były prowadzone działania w kierunku reorganizacji placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Tarnowiec. Dzieci jest coraz mniej, a koszty rosną.
Prawie 3,5 mln złotych jest dokładane z budżetu gminy, aby utrzymać placówki
oświatowe na dotychczasowym poziomie. Koszty z roku na rok są coraz większe
i w przyszłości będą prowadzone działania w kierunku przeprowadzenia
reorganizacji placówek oświatowych.
Przewodniczący obrad podziękował Panu
Wójtowi za
zabranie głosu i
poprosił o zadawanie pytań. Nie zgłoszono.
b) sprawozdanie Dyrektora
Zakładu
Budżetowego
Komunalnej w Tarnowcu z działalności zakładu za 2008 rok.

Gospodarki

Przewodniczący obrad udzielił głosu Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Panu
Kazimierzowi Mika, który złożył sprawozdanie z wykonania prac przez zakład
w 2008 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr1 do niniejszego protokołu.
Głos zabrała Pani Krystyna Ryżowicz - główna księgowa Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej, która przedstawiła bilans za IV kwartał 2008 roku oraz
koszt wykonywanych usług w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy
Tarnowiec.
c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2008
rok.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mieczysław Wietecha,
który odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
wykonania budżetu gminy Tarnowiec za 2008 rok oraz wniosek o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy.
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby
zaopiniowania wniosku Komisji rewizyjnej
Wójtowi Gminy za 2008 rok.

Obrachunkowej w spawie
o udzielenia absolutorium

Realizując przyjęty porządek obrad sesji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
przedstawił Uchwałę Nr VI/34/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w sprawie
zaopiniowania wniosku
Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy
Tarnowiec
o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2008 rok.
Pan Przewodniczący
zasygnalizował, że przedstawione przez Dyrektora
ZBGK zestawienie
pokazuje, iż w niektórych wsiach sprzęt pracował 15
godzin, a w innych 500 godzin. Po przeliczeniu czasu pracy na gotówkę,
otrzymujemy nakład finansowy na sołectwa od 3 do 50 tys. złotych. A jeżeli
wykorzystywany był również ciągnik i samochód to nakłady te są znacznie
większe.
Przewodniczący obrad poruszył również kwestię
Funduszu Sołeckiego.
Zaznaczył, że nie
będzie to premia od Państwa tylko pieniądze z Gminy
i powinny one być przeznaczone na remonty dróg, Domów Ludowych,
oświetlenie itp.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana
otworzył
dyskusję nad
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad sesji.

ad.6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana.
Radni nie wnieśli uwag , przystąpiono do głosowania.
”za” uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXX/223/09
Głos zabrał pełniący funkcję Wójta Gminy Pan Bogusław Wójcik, który
powiedział, iż w tym roku jest specyficzna sytuacja i wszyscy zdajemy sobie
sprawę, że to absolutorium należało się Wójtowi Szajnickiemu. Traktujmy to
jako Jego zasługę, jako wynik Jego osiągnięć i pracy.
Pan Wójt zaznaczył, że realizacja budżetu to podjęcie uchwały budżetowej,
bieżące wprowadzanie zmian do budżetu i ich realizacja, a w tym jest udział
każdego z nas. Poprzez głosowanie, dyskusję i rozmowę każdy z nas
pracował nad realizacją tego budżetu.
Pan Wójt złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do postępu
w poprawie życia mieszkańców naszej Gminy. Serdecznie podziękował Radzie
Gminy, Sołtysom, pracownikom urzędu, pracownikom Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej za taką realizację budżetu.
b) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że projekt uchwały zakłada udzielenie pomocy
finansowej dla Powiatu Jasielskiego w wysokości 9300,00zł z przeznaczeniem na
zakup karetki pogotowia ratunkowego. Wysokość dotacji uzależniona jest od
ilości mieszkańców ( 1zł. /1 mieszkańca).
Projekt został pozytywnie
zaopiniowany przez Radę Gminy Tarnowiec.
Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
”za” uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXX/224/09
c) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana wyjaśnił, że projekt niniejszej
uchwały jest konsekwencją udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu
Jasielskiego.
Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
”za” uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXX/225/09
d) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały, który zakłada
wypłatę
ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w wysokości 7,00zł za każdą
godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Tranowiec.
Sołtys Pan Bogusław Kołek zapytał: czy jest to kwota brutto czy netto?

Prezes Zarządu Gminnego OSP Pan Kazimierz Mika odpowiedział, iż jest to
kwota brutto. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o wyjazdy, to każda grupa uczestnicząca
w akcji prowadzi książkę i tam jest odnotowane ile osób uczestniczy w akcji
i ile trwa taka akcja.
Radny Pan Wiesław Gaweł zapytał: Skąd wzięła się ta kwota 7,00zł.?
Pan Prezes wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej członek
OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości nie przekraczającej 1/175
przeciętnego wynagrodzenia co stanowi obecnie kwotę prawie 17,00zł.
Wzorowaliśmy się na gminach ościennych i tak jak inne gminy przyjęliśmy
kwotę w wysokości 7,00zł.
Głos zabrał pełniący funkcję Wójta Pan Bogusław Wójcik, który zaznaczył, iż
wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec, ale będzie
przygotowane zarządzenie, które bardzo szczegółowo określi zasady korzystania
z tego ekwiwalentu. Będzie to skrupulatnie pilnowane, aby nie było żadnych
nadużyć.
Ustawa nie dopuszcza rezygnacji
korzystania z ekwiwalentu, aczkolwiek
członkowie OSP mogą sobie te środki przekazać do budżetu.
Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
”za” uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXX/226/09
7.

Wolne wnioski.

Radny Pan Andrzej Pętlak powiedział: Wpłynął do Mnie wniosek w sprawie
niedrożności rowu koło P. Grodzickiego i P. Grzesika
(droga na Brzezówkę)
i chciałem zapytać czy można przeczyścić ten rów, bo woda podchodzi do
piwnicy.
Pan Wójt wyjaśnił, iż nie ma tak, że koparka Zakładu Budżetowego wyjedzie
za darmo. Rowy są różne, a mianowicie: gminne, powiatowe, melioracyjne,
prywatne itd.
Część rowu o którym wspomniał Pan Pętlak leży przy drodze powiatowej,
a część rowu należy do prywatnej posesji i do nich należy oczyszczenie.
Zakład może to wykonać, ale za odpowiednią odpłatnością, gdyż przepisy nie
pozwalają na nieodpłatne wykonanie takiej usługi.
Radny Pan Andrzej Pętlak, zapytał również, Czy gdy będzie kładziony asfalt
przy drodze koło Ośrodka Zdrowia, to jest możliwość
zrobienia korytka
odprowadzającego wodę?
Pan Wójt powiedział, że w momencie ukierunkowania spływu wody następuje
zmiana kierunku spływu wody, a na to nie pozwala prawo wodne.

8. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad sesji został zrealizowany, Przewodniczący Rady Gminy Pan
Tadeusz Śmietana zamknął jej obrady, podziękował wszystkim za przybycie.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Gminy

Elżbieta Kania

Tadeusz Śmietana

