PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/10
sesji Rady Gminy w Tarnowcu
odbytej dnia 01 lutego 2010 roku.

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu.
Sesję rozpoczęto o godz.13:30 zakończono o godz. 15:45.
Na ustawowy skład Rady Gminy : 15 radnych, w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
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)Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tarnowcu
6)Radca Prawny
7)Kierownik Posterunku Policji
w Tarnowcu
8)Sołtysi z terenu Gminy Tarnowiec

-

wg załączonej listy obecności
Bogusław Wójcik
Piotr Sikora
Józef Oberc

-

Wacław Kozdrój
Beata Lichosik

-

Piotr Nosek
wg załączonej listy obecności

ad 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXVIII sesji Rady Gminy, powitał Państwa
radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy
obecności stwierdził iż w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
ad 2. Ustalenie porządku obrad.
Państwo radni otrzymali proponowany porządek obrad.
Wójt Gminy wystąpił
z
wnioskiem
o
uzupełnienie
porządku
obrad
o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie
Gminy Tarnowiec punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Pan Wójt wyjaśnił, że niniejszy temat był przedmiotem obrad uprzedniej sesji,
jednak Wydział Nadzoru i Kontroli
stwierdził,
iż Rada podejmując
uchwałę
w poprzednim brzmieniu wykroczyła poza swoje kompetencje.
Chodzi konkretnie
o zapis §2, który brzmiał:
,,1.Zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych w obrębie dróg lokalnych,
placów znajdujących się przy domach ludowych oraz remizach, przystankach
autobusowych.
2.Wprowadza się zakaz spożywania napojów alkoholowych na zewnątrz punktów
sprzedaży, które posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży między innymi:
- w przypadku ustawionych przez punkt sprzedaży stolikach w sklepie ,
- na terenie posesji sklepu.
3. Wprowadza się zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na

podstawie jednorazowych zezwoleń w miejscu i czasie imprezy adresowanej do
dzieci.''
Chcąc uniknąć postępowania nadzorczego niezbędne jest podjęcie niniejszej
uchwały z której usunięta została treść §2.
Przewodniczący obrad zapytał czy są uwagi dotyczące uzupełnienia porządku
obrad o rozpatrzenie dodatkowego projektu uchwały i czy radni zgłaszają własne
propozycje do porządku obrad.
Nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania.
,,za'' uzupełnieniem porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnowiec punktów sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Projekt ten rozpatrzony zostanie w pkt 6 lit. ,,c''.
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. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na
terenie
działania Posterunku Policji w Tarnowcu za 2009 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu,
b) ustalenia wysokości
diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych sołtysom,
c) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnowiec punktów sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych
7. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
8. Sprawozdanie
z działalności
stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za
2009 rok:
-Rewizyjnej
-Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury
-Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
9. Przyjęcie Planu Pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2010 rok:
-Rewizyjnej,
-Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury
-Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.
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. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego
terenie działania Posterunku Policji w Tarnowcu za 2009 rok.

na

Głos zabrał Pan
Piotr
Policji w Tarnowcu, który
2009 rok.

Nosek pełniący obowiązki Kierownika Posterunku
przedstawił sprawozdanie z działalności Posterunku za

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana podziękował Panu Kierownikowi za
obszerną informację na temat działalności Posterunku i otworzył dyskusję.
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Bogusław Wójcik, który powiedział, że po wysłuchaniu
powyższego sprawozdania i porównaniu go ze sprawozdaniami innych jednostek
policji, możemy stwierdzić, iż region nasz jest w miarę bezpieczny. Na pewno
ogromny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Tarnowiec ma praca
tutejszej policji.
Pan Wójt podziękował za słowa uznania skierowane w kierunku Urzędu Gminy
i zaznaczył, że współpraca z pracownikami Posterunku jest bardzo dobra.
W ubiegłym roku, policji udzielona została pomoc finansowa w formie zakupu
paliwa, za kwotę ok. 250 zł. miesięcznie. W tym roku będziemy chcieli dać więcej,
gdyż ważne jest aby policja była w terenie - zapewnił Pan Wójt.
Wcześniej poruszana była kwestia zakupu jeszcze jednego samochodu policyjnego,
jednak jest to zbyt duże obciążenie dla budżetu Gminy Tarnowiec i w tej chwili nie
stać gminy na taki wydatek.
W zakończeniu swojej wypowiedzi Pan Wójt stwierdził, iż : przykre jest to, że
policja zwraca się do samorządów o zakup mydła czy innych środków czystości,
ale musimy sobie jakoś nawzajem pomagać.
Radny Stanisław Słupek zapytał,
ilu policjantów powinno być na
mieszkańców. Powiedział, iż są chyba jakieś standardy określające tę ilość.

9200

Pan Piotr Nosek odpowiedział, że aby było widać pracę policjantów na terenie
gminy, to powinno być
zatrudnionych 4 policjantów w prewencji, 1 dzielnicowy
i 2 asystentów.
Radny Stanisław Słupek powiedział, iż są ludzie młodzi, wykształceni i powinni
mieć zapewnioną pracę w policji , aby ludzie czuli się bezpieczni.
Patrol w liczbie ,, iluś'' tam policjantów, powinien iść na parę wsi i nadzorować.
Pan Piotr Nosek zapewnił, iż mamy szczęście, że na terenie gminy nie ma grup
zorganizowanych. Poprosił, aby przy jakimkolwiek zagrożeniu, przychodzić i zgłaszać
takie fakty policji. Jeżeli będziemy reagować na wykroczenia typu: włamania,
niszczenia, kopnięcia ,uderzenia to następnym razem przestępcy przejdą obok i nie
zrobią tego. Jeśli natomiast będziemy udawać, że niczego nie widzimy i nic nie
wiemy, to przestępstwa będą się szerzyć. Policja bez pomocy mieszkańców, nie
wiele może zdziałać – zapewnił Pan Nosek.
Radny Andrzej Pętlak zapytał, czy jest możliwość opłacenia
policjantów, tak aby było ich widać przy organizacji imprezy masowej.

dodatkowych

Pan Piotr Nosek wyjaśnił, że jest to sprawa samorządów. Posterunek policji może
dać 1 patrol, a gdy dochodzi do większych zamieszek to odpowiada organizator
imprezy, a policja jest tylko do pomocy.
Dodatkowo można opłacić sobie np. 2 osobowy patrol, ale mogą to zrobić tylko

samorządy.
Radna Irena Śmietana
poruszyła kwestię, zdemolowania cmentarza parafialnego
w Czeluśnicy. Zapytała, czy jest nadzieja na ujęcie sprawców.
Pan Piotr
Nosek odpowiedział, że czynności operacyjne
zostały podjęte
i prowadzone są intensywne prace w tej sprawie. Powiedział, iż ma nadzieję, że
przy składaniu przyszłorocznego
sprawozdania, będzie można pochwalić się
ujęciem sprawców tego przestępstwa.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował pracownikom Posterunku Policji za
trudną i niebezpieczną pracę w 2009 roku. Zapewnił, iż w miarę potrzeby będziemy
wzmacniać posterunek finansowo, aby mieszkańcy gminy czuli się bezpiecznie.
ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu,
Pan Wójt powiedział, że powyższy Statut został przygotowany przez Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu. Zaznaczył, że chcemy aby biblioteka
działała w pełni, a do tego potrzebny jest między innymi aktualny Statut.
Dyrektor biblioteki Pan Wacław Kozdrój dodał, iż
powyższy Statut został
przygotowany w celu jego aktualizacji z obecnym stanem prawnym.
Pan Dyrektor oznajmił, że jeśli ktoś z zebranych ma bardziej szczegółowe pytania
to chętnie udzieli odpowiedzi.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXXVIII/276/10
b) ustalenia wysokości
służbowych sołtysom.

diet

dla

sołtysów

oraz

zwrotu

kosztów

podróży

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Pan Bogusław Wójcik.
Powiedział, że przedmiotowy projekt uchwały, został przygotowany w związku ze
zgłaszanymi wcześniej uwagami, iż wynagrodzenie za pracę sołtysów powinno
zostać uregulowane. Pan Wójt wyjaśnił, że dochody sołtysów spadają, a nie
zmniejsza to pracy sołtysów. Prowizja za podatek jest dosyć płynna i zależy od
wysokości stawek podatkowych, a ponadto wielu mieszkańców reguluje należności
w kasie urzędu, a nie u sołtysa.
W projekcie uchwały zaproponowano, aby wzrost diety uzależniony był od liczby
decyzji wymiarowych dostarczanych przez sołtysów. Pan Wójt zaznaczył, że ilość
nakazów systematycznie wzrasta, a spowodowane to jest zmniejszaniem się
gospodarstw i ich rozdrobnieniem.
Przy ustalaniu wysokości diet dla sołtysów, wzorowaliśmy się na innych gminach–
powiedział Pan Wójt.
Przedmiotowa uchwała będzie skutkowała wzrostem wydatków budżetowych o kwotę
9648,00zł w stosunku do uchwały obowiązującej.
W zakończeniu swojej
wypowiedzi
Pan Wójt zwrócił się z
prośbą do Rady
o przyjęcie uchwały w przedstawionej wersji.
Przewodniczący obrad podziękował Panu Wójtowi za zabranie głosu i zapytał
zebranych czy są pytania bądź uwagi do projektu uchwały.

Zaznaczył, że niniejszy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Budżetową, Rolnictwa i Infrastruktury.
Radna Pani Irena Śmietana poruszyła kwestię zwrotu kosztów podróży służbowych
sołtysom. Zapytała kiedy zwraca się sołtysom koszty podróży.
Salę obrad opuścił Radny Mieczysław Wietecha.
Skarbnik Gminy Pan
Józef Oberc powiedział, że bardzo rzadko dochodzi do
takiej sytuacji. W 2009 roku nie było
przypadku
zwrotu
kosztów podróży
sołtysowi, a w roku 2008 był jeden lub dwa przypadki.
Aczkolwiek jeśli zajdzie taka konieczność to należność z tytułu diety obliczana jest
za czas liczony od rozpoczęcia do zakończenia podróży i jeśli trwa ona od 8 do 12
godz. to należy się ½ diety ,a ponad 12 godz. pełna dieta.
Radny Jan Ochała
rozwiązania.

zapytał

czy Państwo

Sołtysi

są

zadowoleni

z

takiego

Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana zauważył, iż wcześniejsza prośba
dotyczące zgłaszania pytań bądź uwag do projektu uchwały, skierowana było
również do sołtysów.
Radni nie zgłosili więcej pytań. Przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXXVIII/277/10
c) ustalenia
zasad usytuowania na terenie
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Pan Wójt przypomniał, że niniejszy projekt
poprzedniej sesji tylko wykreśleniem §2.

Gminy

Tarnowiec

punktów

uchwały, różni się od wersji podjętej na

Radni nie zgłosili pytań. Przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Zał. Uchwała Nr XXXVIII/278/10
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady, przystąpiono do realizacji dalszej część porządku
obrad.
Po przerwie na salę obrad nie wrócili radni: Pan Wiesław Gaweł i Pan Andrzej
Pętlak.
7) Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana
wyjaśnił, że Plan Pracy
Rady Gminy Tarnowiec na 2010 rok był wcześniej omawiany przez radnych.
Zapytał czy radni mają własne propozycje do niniejszego Planu.
Radni nie zgłosili uwag. Przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem Planu Pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2010 rok w przedstawionej
wersji głosowało 12 radnych (jednogłośnie).

Plan Pracy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
Na salę obrad wrócili radni: Pan Wiesław Gaweł i Pan Andrzej Pętlak
8) Sprawozdanie z
działalności
stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za
2009 rok:
-Rewizyjnej,
-Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury
-Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Członkowi Komisji Rewizyjnej Panu Wiesławowi
Gawłowi, który odczytał sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok.
Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury za 2009
rok przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Janusz Lis.
Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Realizując przyjęty porządek obrad sesji sprawozdanie z działalności Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu za 2009 rok odczytała Przewodnicząca Komisji
Pani Irena Śmietana.
Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Treść przedstawionego sprawozdania stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego
protokołu.
9) Przyjęcie Planu Pracy stałych Komisji
rok:
-Rewizyjnej,
-Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury
-Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Rady Gminy Tarnowiec na 2010

Z powodu nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Plan Pracy
na 2010 rok przedstawił Członek Komisji Pan Wiesław Gaweł.
Radni nie zgłosili uwag. Plan Pracy został przyjęty.
Plan Pracy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Komisji

Przewodniczący obrad udzielił głosu radnemu Panu Januszowi Lisowi, który odczytał
Plan Pracy Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury na 2010 rok.
Radni nie wnieśli uwag. Plan Pracy został przyjęty.
Plan Pracy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odczytała Plan Pracy
Komisji na 2010 rok, który stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag. Plan Pracy został przyjęty.
10. Wolne wnioski i zapytania.
Zastępca Wójta Pan Piotr Sikora, zapoznał zebranych
z wykazem form
dokształcania, podejmowanych przez nauczycieli w latach 2007-2010, do których
Gmina Tarnowiec dopłaciła bądź dopłaci do czesnego. Stwierdzenie ,,dopłaci''
należy rozumieć w tym sensie, że są nauczyciele którzy rozpoczęli studia i będą je

kontynuować.
Za okres 3 lat kwota dopłaty ukształtowała się na poziomie ok.8 tys. złotych, a za
1 rok kwota ta oscyluje w granicy ok. 3 tys. złotych.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana odczytał pismo skierowane do Rady
Gminy przez Zakłady Metalowe ERKO oddział w Czeluśnicy, dotyczące zwolnienia
w podatku od nieruchomości dla nowych budynków.
Zaznaczył, iż Komisja
Budżetowa, Rolnictwa
i Infrastruktury
zapoznała się
z niniejszym pismem.
Pan Przewodniczący
przytoczył również treść odpowiedzi na niniejsze pismo
i zapytał czy radni zgłaszają uwagi.
Radny Janusz Lis zasugerował, iż odpowiedź powinna być bardziej ogólna.
W trakcie krótkiej
dyskusji padła sugestia, aby
ewentualny
projekt uchwały
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zawierał zapis, iż inwestorzy
starający się o uzyskanie takiej ulgi,
zagwarantują nowe miejsca pracy dla
mieszkańców z terenu Gminy Tarnowiec.
Pan Stanisław Krzysik oznajmił, że pismo takie powinno być skierowane po
zakończeniu budowy.
Radna Irena Śmietana powiedziała, że pismo skierowane przez Zakłady Metalowe
ERKO ma na celu przyciągnięcie inwestycji na teren naszej Gminy i dotyczy
wszystkich inwestorów, a nie tylko tej konkretnej firmy.
Radna stwierdziła, iż zachęta taka mogła by być, ale nie można wymagać od
inwestorów, aby zatrudniali ludzi z terenu Gminy Tarnowiec.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad sesji został zrealizowany, Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz
Śmietana zamknął obrady XXXVIII sesji i podziękował wszystkim za przybycie.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Gminy

Elżbieta Kania
Tadeusz Śmietana

