PROTOKÓŁ Nr XXXV/09
sesji Rady Gminy w Tarnowcu
odbytej dnia 02 listopada 2009 roku.

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu.
Sesję rozpoczęto o godz.1400 zakończono o godz. 1600.
Na ustawowy skład Rady Gminy : 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Nieobecni radni: Pan Eugeniusz Gądek i Pan Andrzej Jasiński.
Spóźnił się radny Pan Janusz Lis.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana.
W sesji udział wzięli:
1)Radni Gminy Tarnowiec
2)Wójt Gminy Tarnowiec
3)Zastępca Wójta
4)Skarbnik Gminy
5)Radca Prawny
6)Główna Księgowa ZBGK
8)Radny Rady Powiatu
9)Sołtysi z terenu Gminy Tarnowiec

wg załączonej listy obecności
Bogusław Wójcik
Piotr Sikora
Józef Oberc
Beata Lichosik
Krystyna Ryżowicz
Jan Muzyka
- wg załączonej listy obecności

ad 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXV sesji Rady Gminy, powitał Państwa
radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz 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 na wniosek Pana Wójta
uzupełnił porządek obrad
o rozpatrzenie 4 dodatkowych projektów uchwał:
1) W sprawie zmiany zakresu rzeczowego
wykonania wieloletniego programu
inwestycyjnego.
2) W sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzu
komunalnym w Tarnowcu.
3) W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Tarnowcu.
4) Zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od
nieruchomości.
Z projektem uchwały w sprawie zmiany zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego
programu inwestycyjnego, radni zostali zapoznani na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący obrad poprosił Pana Wójta o złożenie wyjaśnienia dotyczącego
uzupełniania porządku obrad i przybliżenie zebranym pozostałych trzech projektów
uchwał.
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Bogusław Wójcik,

który wyjaśnił, iż ks. proboszcz

w niedzielę poinformował mieszkańców, że z powodu braku miejsca zostaje
zamknięty cmentarz parafialny. W związku z powyższym
Gmina musi być
przygotowana na dokonywanie pochówków na cmentarzu komunalnym.
Przedstawiony projekt Regulaminu Cmentarza Komunalnego niewiele odbiega od
pierwotnej wersji, która została przekazana radnym. Jeżeli chodzi o projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości opłat na cmentarzu
komunalnym to przyjęto
uśrednione ceny, obowiązujące w innych samorządach.
Pan Wójt omówił także projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień
przedmiotowych od podatku od nieruchomości. Projekt uchwały zakłada zwolnienie
od podatku grunty oraz budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń z zakresu pomocy społecznej.
Pan Wójt wyjaśnił, iż przekazywana jest co roku dotacja dla Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tarnowcu, a następnie
środki te odbieramy w postaci
podatku od nieruchomości. Niniejszy projekt uchwały zapobiegnie przepływowi tych
środków finansowych i zmniejszy nakład pracy.
Przewodniczący obrad zapytał czy są uwagi dotyczące uzupełnienia porządku
obrad o rozpatrzenie czterech dodatkowych projektów uchwał i czy radni zgłaszają
własne propozycje do porządku obrad.
Nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania.
,,za'' uzupełnieniem porządku obrad o rozpatrzenie czterech dodatkowych projektów
uchwał głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Projekty te rozpatrzone zostaną w pkt 5 lit. ,,e'' ,,h'' ,,i'' ,,j''
Rada Gminy przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
b) stawek podatku od nieruchomości,
c) stawek podatku od środków transportowych,
d) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
e) zmiany zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego,
f) sprzedaży nieruchomości,
g) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
h) ustalenia opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzu komunalnym w
Tarnowcu.
i) ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Tarnowcu.
j) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od
nieruchomości.
6. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec dotycząca przebiegu inwestycji remontowych
na terenie gminy.
7. Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych radnych.
8. Informacja
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na temat
ubezpieczeń
budynków w gospodarstwie rolnym, pojazdów oraz upraw i zwierząt.
9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.
ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wobec nie zgłoszenia 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 2009 rok.
Przewodniczący obrad powiedział, że niniejszy projekt uchwały był szczegółowo
omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Zapytał czy radni chcą zabrać głos.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXXV/253/09
Na sesję przybył radny Pan Janusz Lis.
b) stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący obrad powiedział, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu
Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Następnie udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, który wyjaśnił, że w ubiegłym roku nie
były podejmowane uchwały podatkowe i obowiązywały stawki uchwalone w 2007
roku. Stawki podatków i opłat lokalnych ulegają corocznej waloryzacji w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa GUS.
Wskaźnik ten w roku bieżącym ukształtował się na poziomie 3,5% i o taki też
wskaźnik proponuje się podwyższyć
stawki podatków od nieruchomości i od
środków transportowych.
Przewodniczący obrad podziękował Panu Skarbnikowi za złożenie wyjaśnień i
poprosił o zadawanie pytań.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXXV/254/09
c) stawek podatku od środków transportowych.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że projekt ten również był omawiany na
posiedzeniu Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Projekt uchwały zakłada wzrost stawek podatku od środków transportowych o 3,5%.
Wobec nie zgłoszenia uwag do projektu uchwały , przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXXV/255/09
d) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
Przewodniczący obrad powiedział, że projekt zakłada udzielenie pomocy finansowej
w wysokości 9 tys. złotych z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej ŁajsceŁężyny oraz 50 tys. złotych na remont drogi Czeluśnica - Umieszcz.

Pomoc finansowa
została by udzielona w formie dotacji celowych
usuwania skutków klęsk żywiołowych.

w ramach

Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXXV/256/09
e) zmiany
zakresu
rzeczowego
wykonania
wieloletniego
programu
inwestycyjnego.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Pan Bogusław Wójcik.
Zaznaczył, że niniejszy projekt
uchwały jest
konsekwencją złożenia wniosku
w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Wieloletniego Programu Operacyjnego.
Jednym z warunków koniecznym do spełnienia przy składaniu przedmiotowego
wniosku jest przedłożenie
rzeczowego wykonania wieloletniego programu
inwestycyjnego.
Pan Wójt zaznaczył, że zmiana zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego
programu inwestycyjnego
jest konieczna ze względu na wymogi formalne,
aczkolwiek nie ma
większego znaczenia, gdyż wykonanie zależy od posiadanych
środków finansowych.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi za zabranie głosu i poprosił
radnych o zadawanie pytań.
Radni nie zabrali głosu , przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXXV/257/09
f) sprzedaży nieruchomości.
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że projekt
przetargowym nieruchomości położonej w
0,1100ha oraz w miejscowości Czeluśnica o
omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji i
Przewodniczący obrad zapytał czy są pytania.

uchwały zakłada sprzedaż w trybie
miejscowości Roztoki o powierzchni
powierzchni 0,8700ha. Projekt ten był
został pozytywnie zaopiniowany.

Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXXV/258/09
g) nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Przewodniczący obrad powiedział, że
przedmiotem projektu uchwały
jest
nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki rolnej o powierzchni
0,36 ha położonej w miejscowości Łubno Opace. Projekt ten również był omawiany
na wspólnym posiedzeniu Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Przewodniczący obrad zapytał czy są pytania.
Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXXV/259/09
h) ustalenia opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzu komunalnym
w Tarnowcu.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Tarnowiec Pan Bogusław
Wójcik. Powiedział, że zarządcą cmentarza będzie Zakład Budżetowy Gospodarki

Komunalnej, a cmentarz zostanie na razie przekazany w formie umowy dzierżawy.
Wysokość opłat
na cmentarzu komunalnym została ustalona po podstawie
uśrednienia cen obowiązujących w innych samorządach.
Ceny te w jednych
miejscowościach są wyższe w innych niewiele niższe, ale ustalone przez nas
opłaty zawsze będzie można zmienić – zaznaczył Pan Wójt.
Przewodniczący obrad zapytał , czy są pytania?
Radny Stanisław Słupek zapytał czy Zakład Budżetowy jest przygotowany na
pełnienie funkcji Zarządcy Cmentarza. Czy jest przygotowany sprzęt i obsługa?
Pan Wójt wyjaśnił, iż to, że Zakład Budżetowy będzie Zarządcą Cmentarz nie
znaczy, że będzie wykonywał te wszystkie usługi. Zakład będzie odpowiedzialny za
utrzymanie porządku na cmentarzu, za dostarczenie wody i zapewnienie oświetlenia.
Zakład będzie wykonywał bieżące naprawy urządzeń cmentarnych, prowadził księgi
cmentarne oraz będzie dbał o prawidłowe chowanie zmarłych. Dysponenci grobów
będą mogli wykonywać prace we własnym zakresie lub zlecać je wybranym przez
siebie wykonawcom po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy i wniesieniu określonych
opłat. Zakład Budżetowy nie ma karawanu, więc rodzina zmarłego będzie mogła
sobie wybrać dowolny zakład pogrzebowy. Wybieranie grobu będzie mogło być
wykonywane przez zakłady mające odpowiednie
uprawnienia i po uzgodnieniu
z Zarządcą Cmentarza, który będzie wskazywał miejsce pochówku.
Radna Zuzanna Lesikiewivcz zapytała, czym jest uzasadniona opłata w wysokości
100,00zł z tytułu każdorazowego wjazdu samochodu dostawczego na teren
cmentarza.
Pan Wójt odpowiedział, że na cmentarz parafialny wjeżdża ktokolwiek
bez
powiadomienia grabarza, a ponadto zdarzają się przypadki uszkodzenia grobów czy
donic i nie ma wówczas osób odpowiedzialnych za wyrządzone szkody.
Aby zapobiec takim sytuacjom, zarządca
cmentarza
będzie
powiadamiany
o każdorazowym wjeździe na cmentarz i będą pobierane z tego tytułu opłaty.
Radny Stanisław Słupek zasygnalizował, że wybudowanie cmentarza kosztowało
gminę bardzo wiele i przez cały czas
będą
ponoszone koszty związane
z zapewnieniem porządku czy oświetleniem. Opłaty muszą więc być pobierane, aby
do Zakładu
Budżetowego wpływały jakieś środki, a nadzór również musi być
sprawowany.
Pan Wójt zaznaczył, że bez względu na to czy na cmentarzu będzie 1 grób czy
100, to ponoszone będą takie same koszty oświetlenia czy wykoszenia trawy.
Radna Zuzanna Lesikiewicz zwróciła uwagę na zapis §20, który mówi, że
,,.....Stawianie pomników i nagrobków odbywa się od
poniedziałku
od piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00”
W okresie letnim, kiedy dzień jest długi, prace mogą być wykonywane do późnych
godzin popołudniowych i czy do godz 15.00 to nie jest zbyt krótko – zapytała Pani
Lesikiewicz.
Pan Wójt wyjaśnił, iż Zakład Budżetowy pracuje do godziny 15.00 i aby mógł być
sprawowany nadzór nad wykonywanymi pracami to powinny być ustalone takie
godziny. Będzie możliwy wjazd na cmentarz w innych godzinach, ale po

uzgodnieniu z Zarządcą - zaznaczył Pan Wójt.
Głos zabrał radny Jan Ochała, który zauważył, iż poruszone zostały bardzo ważne
kwestie. W okresie letnim, przy długim dniu, prace trwają do wieczora i usługi
mogły by być wykonywane do późniejszych godzin. Ponadto radny Jan Ochała
poruszył kwestię budowy kaplicy cmentarnej. Zapytał jak sytuacja wygląda na dzień
dzisiejszy i czy są już opracowane jakieś dokumenty.
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Bogusław Wójcik, który powiedział, że jeśli trzeba
zmienić godziny, to nie stanowi to żadnego problemu. Poprosił radnych aby ustalić
i określić konkretne godziny, gdyż musi być przyjęty jakiś porządek, aby nie było
dowolności i aby wykluczyć ,,dzikie'' wjazdy na cmentarz.
Pan Wójt wyjaśnił również kwestię budowy kaplicy cmentarnej. Powiedział, że jest
wydane pozwolenie na budowę kaplicy, a kosztorys opiewa na kwotę 454 tys.
złotych. Zgodnie z przygotowaną dokumentacją w kaplicy będzie miejsce na 4
trumny ( chłodnia) , miejsce na odprawianie mszy
oraz wydzielone będzie
pomieszczenie techniczne dla księdza i dla grabarza.
Bryła nawiązuje do wyglądu kościoła, aby była to całość architektoniczna. Pan Wójt
zaznaczył, że jest to bardzo duży wydatek dla
gminy,
ale
skoro jest mowa
o
ujednoliceniu praw europejskich
i dostosowaniu przepisów do wymogów
sanitarnych to być może kiedyś będzie zakaz przechowywania zwłok w domach.
Radna Irena Śmietana powiedziała, iż mogą być ustalone godziny wykonywania
prac od 700 do 1500, ale powinna być klauzula, że po uzgodnieniu z Zarządcą
cmentarza jest możliwość stawiania nagrobków w innych godzinach.
Radny Stanisław Słupek zasygnalizował, że porządek
być i ludzie to muszą zrozumieć.

na

cmentarzu

musi

Przewodniczący obrad zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania czy uwagi.
Radni nie zabrali głosu , przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXXV/260/09
i) ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Tarnowcu.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania?
Radni nie zabrali głosu , przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXXV/261/09
j) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od
nieruchomości.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana wyjaśnił, że projekt uchwały zakłada
zwolnienie od podatku od nieruchomości, grunty oraz budynki zajęte na
prowadzenie działalności w
zakresie
przyznawania
i
wypłacania
świadczeń
z zakresu pomocy społecznej.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania?
Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXXV/262/09

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady, przystąpiono do realizacji
obrad.

dalszej część porządku

6. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec dotycząca przebiegu inwestycji
remontowych na terenie gminy.
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Bogusław Wójcik, który przedstawił zebranym, prace
inwestycyjno – remontowe, jakie
zostały
wykonane na terenie gminy Tarnowiec
w ciągu minionych 10 miesięcy. Przypomniał, że Gmina Tarnowiec otrzymała dwie
dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w wysokości 200 i 300 tys. złotych.
W ramach tych datacji wykonane zostało 9 odcinków dróg gminnych. Za środki
uzyskane w I transzy
wyremontowany został odcinek drogi o długości 305 m
Tarnowiec – do Weritasu oraz odcinek 352m Tarnowiec- Trzciniec.
Łączny koszt tej inwestycji ukształtował się na poziomie 253 460,00zł, z czego
datacja stanowiła sumę 200 tys złotych, a środki własne 53 460,00zł.
W II transzy uzyskaliśmy kwotę 300 tys. złotych, co pozwoliło na wyremontowanie
następujących dróg: Roztoki ,,Do Ławy'', Sądkowa ,,Do Bochni'', Glinik Polski ,,Na
Pustki'',
Wrocanka ,,Budy'', Łubienko ,,Zapłocie'', Czeluśnica
,,Do Świdraka'',
Umieszcz ,,Dubielówka''.
W sumie koszt tych inwestycji wyniósł 352 tys.
złotych.
Koszt Gminy to suma
52 tys. złotych oraz dołożone zostało do remontu drogi Umieszcz ,,Dubielówka'' oraz
Sądkowa ,,Do Bochni''.
Pan Wójt wyjaśnił, że cofnięte zostały wnioski
na remont drogi Umieszcz
,,Dubielówka'' oraz Sądkowa ,,Do Bochni'' w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych. Kwota 40 tys. złotych stanowiła kryterium dochodowe przy szacowaniu
wielkości zadania, przy czym pierwsza interpretacja była taka, że jeśli łączono kilka
dróg, ale zadanie traktowane było jako jedno, to kwota ta liczyła się łącznie.
Po zmianie przepisów, wnioski te zostały odrzucone gdyż samodzielnie nie spełniały
kryterium dochodowego 40 tys. złotych.
O ile w przypadku drogi Sądkowa ,,Do Bochni'' sprawa jest jasna, gdyż koszt
remontu
tej drogi oszacowano na kwotę 35 tys. złotych, a cena przetargowa
wyniosła 19 tys. złotych, to w przypadku drogi Umieszcz
,,Dubielówka'' kosztorys
opiewał
na kwotę 51 tys. złotych, a kwota przetargowa wyniosła 35 tys. złotych.
Pan Wójt powiedział, iż nie uzyskaliśmy odpowiedzi, co jest w przypadku gdy
kosztorys jednego odcinka opiewa na kwotę ponad 40 tys. złotych, a uzyskana
zostanie niższa cena na przetargu.
Z dotacji tej można było finansować tylko i wyłącznie drogi, które zostały zgłoszone
w tym roku, szczególnie dotyczyło to II transzy po powodziach czerwcowo –
lipcowych.
W miesiącu
lipcu sporządzono 53 protokoły szkodowe i większość zadań
pokrywała się z zadaniami z 2008 roku.
Pan Wójt
oznajmił,
iż
wyremontowane zostały również
place
postojowe
w miejscowościach: Tarnowiec, Glinik Polski, Roztoki, Wrocanka i Umieszcz. Łączny
koszt tych inwestycji ukształtował się na poziomie prawie 545 tys. złotych z czego
uzyskaliśmy dofinansowanie
w wysokości 336 tys. złotych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 ,,Odnowa i Rozwój Wsi''.
Kolejną poważną
inwestycją
była wymiana stolarki
okiennej w Zespole Szkół
w Łubnie Szlacheckim. Koszt zadania po przetargu wyniósł 246 878,30zł z czego
dofinansowanie z rezerwy subwencji oświatowej stanowi kwotę ponad 164 tys.zł,
a udział środków własnych 82,5 tys. złotych.
Pan Wójt zaznaczył, że na początku wydawało się, iż zadanie zostanie wykonane

tylko w połowie, gdyż pierwszy kosztorys opiewał na kwotę prawie 600 tys. złotych.
Wymieniona została również stolarka okienna w Szkole Podstawowej w Łubienku.
W ramach Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych
wyremontowana została droga
w Tarnowcu do Państwa Berdychowskich. Pan Wójt wyjaśnił, że droga ta została
bardzo zniszczona, powstały duże wyrwy i konieczne było wywiezienie kilkunastu
samochodów materiału. W przypadku inwestycji finansowanych ze środków
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jest tak, że 50% kosztów zadania pokrywa
Gmina. Ze względu na duże straty powodziowe Pan Wójt zwrócił się z prośbą do
Marszałka Województwa Podkarpackiego, aby wyraził zgodę na realizację tej
inwestycji bez udziału środków własnych. Prośba
została
pozytywnie
rozpatrzona i całość zadania została sfinansowana ze środków FOGR co stanowiło
kwotę 34 tys. złotych.
Pan Wójt przedstawił również roboty budowlane wykonane w Domach Ludowych
na terenie gminy. W Domu Ludowym we Wrocance wykonano osadnik ścieków
wraz z przyłączem wodno – kanalizacyjnym o
łącznej
wartości 21 tys. złotych.
W Brzezówce zrobiona została izolacja i drenaż, wykonano wylewkę i ułożono
podłogę, a koszt tych prac ukształtował się na poziomie 61 tys. złotych.
W Łubnie Szlacheckim wymieniono stolarkę okienną – 24 tys. złotych.
1. W Domu Ludowym w Czeluśnicy wykonane zostały prace o łącznej sumie
ponad 71 tys. złotych, a w Sadkowej za kwotę 10 tys. złotych. zrobiono
odwodnienie budynku, naprawiono drzwi oraz zamontowano okna.
Drobne
prace
budowlane zostały wykonane również
w
Domu
Ludowym
w Dobrucowej, gdzie ułożono boazerię – 1900 zł
Pan Wójt zaznaczył, iż na bieżąco wykonywane są drobne remonty nawierzchni
dróg, które zostały zniszczone po intensywnych deszczach.
W Domu Ludowym w Umieszczu wymieniana będzie część dachu - 23m. Dwie firmy
złożyły oferty do przetargu, z czego
oferta korzystniejsza opiewa na kwotę
47870,00zł. Wykonawca obiecał, że prace rozpoczną się jeszcze w listopadzie.
Przewodniczący obrad podziękował Panu Wójtowi za zabranie głosu i poprosił
zebranych o zadawanie pytań.
Pan Przewodniczący poinformował ponadto zebranych, iż do Starostwa Powiatowego
w Jaśle skierowane zostało pismo (podpisane przez 4 sołtysów) z prośbą o ujęcie
w planach finansowych, środków na remont nawierzchni drogi powiatowej Sądkowa –
Roztoki- Jasło. W odpowiedzi na niniejsze pismo uzyskaliśmy informację, iż koszt
remontu przedmiotowej drogi będzie wynosił ok. 1,5 mln złotych i jednocześnie
poproszono nas o udzielenie odpowiedzi jaka kwota jest
możliwa do
zadeklarowania przez Wójta Gminy Tarnowiec.
Pan Przewodniczący zaznaczył, iż droga ta jest w bardzo złym stanie, w jej
nawierzchni powstały
liczne dziury i wyrwy, które znacznie utrudniają jazdę
samochodem czy innymi środkami transportu.
Głos zabrał Pan Jan Muzyka Członek Zarządu, który wyjaśnił, że pismo to było
przedstawione na zarządzie i znany jest stan nawierzchni tej drogi. Jednak nie
ma już pieniędzy, aby wyremontować drogi, które wymagają tego remontu.
Pan Jan Muzyka zapytał , czy byłaby możliwość, aby pracownicy z Zakładu
Budżetowego
samodzielnie ,,połatali drogi'', a Powiatowy Zarząd Dróg zapewnił
by asfalt na zimno.
Ponadto wpływają jeszcze środki zewnętrzne do Powiatu i byłaby możliwość
zrobienia jeszcze czegoś 50/50, oczywiście gdy pogoda pozwoli – zakończył swoją
wypowiedź Pan Jan Muzyka.

Radna Pani Zuzanna Lesikiewicz powiedziała, iż przykro jest słuchać, że Powiat
tak traktuje tę część powiatu jasielskiego. Przy drodze powiatowej Jasło- RoztokiSądkowa mieszka ponad 2 tys. ludzi i w każdym domu jest przynajmniej
1 samochód. Drogą tą przejeżdża codziennie kilkaset samochodów i nie należy
zapominać o tej części powiatu.
Pan Jan Muzyka wyjaśnił, iż wszystkie remontowane
drogi
z Gminą Tarnowiec i czasami ciężko było wybrać drogę do
można wszystkich odcinków zrobić od razu.

były konsultowane
remontu, ale nie

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana powiedział, że propozycje
remontu dróg powiatowych wychodziły od Starostwa Powiatowego, a droga JasłoRoztoki- Sądkowa też jest bardzo ważna.
Pan Jan Muzyka powiedział, że należy zadbać o to, aby przy najbliższej okazji
wskazać drogę Jasło- Roztoki- Sądkowa .
Dobrze wspominamy Wójta Szajnickego, wszyscy wiemy, że był stanowczy i myślę,
że dobrze wybierał.
Pan Przewodniczący zapytał, czy
Tarnowiec.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu.
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7. Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana powiedział, że radni na
wspólnym posiedzeniu Komisji zostali zapoznani z wynikami analizy oświadczeń
majątkowych dokonanymi przez Urząd Skarbowy.
Oświadczenia majątkowe były
w zasadzie wypełnione prawidłowo i stwierdzono jedynie drobne nieprawidłowości
jak: brak podpisu na kserokopii zeznania podatkowego czy też nie określenie
przynależności majątku ( odrębny czy stanowiący małżeńską wspólność majątkową).
8. Informacja Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na temat ubezpieczeń
budynków w gospodarstwie rolnym, pojazdów oraz upraw i zwierząt.
Przedstawiciele Towarzystwa Ubezpieczeniowego nie przybyli na sesję.
9. Wolne wnioski i zapytania.
Nie zgłoszono.
10. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad sesji został zrealizowany, Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz
Śmietana zamknął jej obrady, podziękował wszystkim za przybycie.
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