PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10
sesji Rady Gminy w Tarnowcu
odbytej dnia 19 lutego 2010 roku.
Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu.
Sesję rozpoczęto o godz.13:30 zakończono o godz. 14:40.
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
3)Skarbnik Gminy
4)Główna Księgowa ZBGK
5)Sołtysi z terenu Gminy Tarnowiec

wg załączonej listy obecności
Pan Bogusław Wójcik
Pan Piotr Sikora
Pan Józef Oberc
Pani Krystyna Ryżowicz
- wg załączonej listy obecności

Ad 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana otworzył obrady XXXIX sesji Rady
Gminy, powitał Państwa radnych 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.
Przewodniczący obrad na wniosek Pana Wójta
uzupełnił porządek obrad
o rozpatrzenie dodatkowego projektu
uchwały
w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 3 grudnia 2009 r w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody.
Przewodniczący obrad
uzasadniając celowość podjęcia przedmiotowej uchwały
powiedział, że podjęta
uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody nie
posiada wymaganej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
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.
Projekt ten rozpatrzony zostanie w pkt 5 lit. ,,e''
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) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
b) ustalenia dopłat do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków,
c) uchwalenia
rocznego
programu
współpracy
Gminy
z organizacjami pozarządowymi
oraz
podmiotami

Tarnowiec
wymienionymi

w art.3 ust. 3 ustawy z
dnia 24
kwietnia
2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010r.,
d) zmiany do
Statutu
Gminnej
Biblioteki
Publicznej w
Tarnowcu
stanowiącym załącznik do uchwały XXXVIII/276/10 Rady Gminy Tarnowiec,
e) uchylenia uchwały Nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 3 grudnia
2009 r w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.
Ad 3. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono.
Ad 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
Projekt uchwały był
szczegółowo
omawiany
na wspólnym posiedzeniu Komisji
i został pozytywnie zaopiniowany.
Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
zał. uchwała Nr XXXIX/279/10
b) ustalenia dopłat do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków.
Projekt uchwały był
omawiany
na wspólnym posiedzeniu Komisji
pozytywnie zaopiniowany.
Radni nie zabrali głosu , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
zał. uchwała Nr XXXIX/280/10

i został

c) 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 2010r.
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że niniejszy projekt uchwały został szczegółowo
omówiony na posiedzeniu Komisji przez inspektora Bartłomieja Smykę oraz Zastępcę
Wójta Pan Piotra Sikorę.
Radni nie zgłosili uwag , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
zał. uchwała Nr XXXIX/281/10
d) zmiany do
Statutu
Gminnej
Biblioteki
Publicznej w
Tarnowcu
stanowiącym załącznik do uchwały XXXVIII/276/10 Rady Gminy Tarnowiec.
Przewodniczący obrad powiedział, że na przed sesyjnym posiedzeniu Komisji temat
był omawiany, w związku z tym zapytał czy są
uwagi lub wnioski w sprawie
powyższego projektu?
Nie zgłoszono , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
zał. uchwała Nr XXXIX/282/10
e) uchylenia uchwały Nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 3 grudnia
2009 r w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Pan Przewodniczący powiedział, że zasadność
podjęcia niniejszej uchwały została
wyjaśniona na początku obrad sesji.

Zapytał czy są uwagi lub pytania?
Nie zgłoszono , przystąpiono do głosowania.
,,za'' uchwałą głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
zał. uchwała Nr XXXIX/283/10
Ad 6. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji
radna Irena Śmietana zapytała, czy były czynione jakieś działania w kierunku
uruchomienia linii MKS na trasie Jasło – Tarnowiec.
Pan Wójt wyjaśnił, że po oddaniu do użytku drogi Czeluśnica – Tarnowiec,
kilkakrotnie prowadzone były ustne rozmowy zarówno z MKS jak i PKS, na temat
możliwości uruchomienia kursu Jasło -Tarnowiec – Szebnie. Ale działają prawa rynku
i eliminowane są nierentowne linie, które nie przynoszą zysku. Pan Wójt zaznaczył,
iż patrząc na ilość osób jeżdżących
na odcinkach Czeluśnica – Jasło oraz
Umieszcz – Jasło, nie mamy co liczyć na większą frekwencję.
W trakcie prowadzonych rozmów z przewoźnikiem, zasugerowano aby Gmina
zapewniła dopłaty do tych kursów, które są nierentowne i są tylko po to aby
zapewnić dojazd kilku osobom.
Pan Wójt
powiedział, że ,,ileś'' tych osób musiało by jeździć tą linią, również
w sobotę i niedzielę, aby niniejsze kursy były opłacalne.
Byłby również problem z lokalizacją przystanków autobusowych, które muszą być
usytuowane w takim miejscu, aby wyeliminować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego. O ile od strony Czeluśnicy byłaby możliwość umieszczenia przystanku,
po uprzednim włożeniu kręgów do przydrożnego rowu, to od strony Tarnowca byłby
już problem - wyjaśnił Pan Wójt.
Radny Pan Stanisław Słupek zauważył, iż
przystanki wybudowane dawniej
funkcjonują do dnia dzisiejszego, a aby wybudować nowy, trzeba spełniać szereg
kryteriów.
Pan Wójt poinformował zebranych, że 5 lutego w Mielcu wręczone zostały
promesy na likwidację skutków ubiegłorocznych klęsk żywiołowych. Samorządowcom
z Podkarpacia
promesy wręczyli minister spraw wewnętrznych Pan Jerzy Miller
oraz wojewoda podkarpacki Pan Mirosław Karapyta.
Gmina Tarnowiec otrzymała dotację w wysokości 200 tys. złotych, przy czym w tym
roku, promesy zostały przekazane
ze wskazaniem , które drogi mają być
remontowane. W naszej gminie, kwota gwarantowana promesą ma zostać
przekazana na remont drogi w Brzezówce – do Paca oraz w Łubnie Szlacheckim.
Jest jednak szansa, że promesy będą jeszcze w tym roku , w miesiącach VI-VII
– powiedział Pan Wójt.
Wyjaśnił, iż dokumentacji na razie nie
można
zrealizować, gdyż zalega śnieg
i nie można wejść w teren, a do 14 maja
przetargi mają zostać rozstrzygnięte
i ma być zrobiona wycena.
Pan Wójt oznajmił również, że w ramach programu ,,Odnowa i rozwój wsi'' złożone
zostały wnioski o dofinansowanie zadań obejmujących remont: rynku w Tarnowcu,
placów postojowych w Nowym Gliniku i w Łajscach.
Wartość kosztorysowa tych inwestycji opiewa na kwotę 507 tys. złotych, z czego
mogliśmy uzyskać dofinansowanie w wysokości 300 tys. złotych. Jest to cena
brutto i dochodzi jeszcze podatek VAT, który stanowi koszt niekwalifikowany.
Warunkiem
niezbędnym do złożenia wniosku
było posiadanie prawa do
dysponowania terenem – wyjaśnił Pan Wójt.

Wnioski w przyszłym tygodniu
zostaną wstępnie
ocenione przez LGD ,,Nowa
Galicja'',
następnie
będą
podlegać
ocenie
merytorycznej
w
Urzędzie
Marszałkowskim, a w końcowym etapie oceny Marszałek ma 3 miesiące na wydanie
decyzji czy wniosek zostanie dofinansowany.
Przetargi będą robione wcześniej, po stwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski , że
brak jest błędów merytorycznych – wyjaśnił Pan Wójt.
Realizacja powinna nastąpić w miesiącach lipiec – sierpień.
Ponadto w ramach ,,Małych Projektów'' złożony został wniosek
o dofinansowanie
organizacji Festiwalu Smaków Regionalnych połączonego z obchodami 600 – lecia
bitwy pod Grunwaldem w wysokości 25 tys. złotych oraz na organizację wystawy
w Gminnej Bibliotece Publicznej na kwotę 16,5 tys. złotych.
Trzeci wniosek został złożony przez Panią Tryniecką z Dobrucowej na budowę
kolektorów.
Następny nabór wniosków będzie prowadzony
od połowy marca do połowy
kwietnia
z możliwością uzyskania maksymalnej pomocy finansowej do 25 tys.
złotych.
Pan Wójt wyjaśnił, że przedmiotowe wnioski mogą być składane przez organizacje
posiadające osobowość prawną i dysponujące środkami na wkład własny.
Trzeba zabezpieczyć środki stanowiące wkład własny w wysokości 30% kosztów
zadania, jak również środki stanowiące dofinansowanie – 70%,
przy czym 10%
środków może być w formie bezgotówkowej. Zabezpieczone środki, zwracane są
po okresie 2-3 miesięcy.
Pan Wójt poruszył kwestię prowadzonej akcji zimowej. Wyjaśnił, że na dzień
dzisiejszy koszt odśnieżania dróg i zwalczania śliskości jezdni ukształtował się na
poziomie ok. 65 tys. złotych. Prognozuje się, że za cały okres zimowy, koszty te
wyniosą ok. 100 tys. złotych.
Warunki pogodowe były złe, stąd też przełożyło się to na wysokie koszty
prowadzonej akcji zimowej. Na pewno nie wszyscy mieszkańcy są zadowoleni ze
świadczonych usług, ale nie można wszędzie
dojechać
w jednym czasie –
powiedział Pan Wójt.
Radna Pani Irena Śmietana zapytała, czy Pani Tryniecka złożyła wniosek jako
osoba prywatna czy jako firma?
Pan Wójt odpowiedział, że jako firma.
Radny Pan Andrzej Pętlak zapytał, czy wpłynął formalny wniosek
osiedla w kierunku Umieszcza?

o oświetlenie

Pan Wójt odpowiedział, że jest pozwolenie na budowę.
Pan Wójt pokrótce omówił
inwestycje, który byłyby ewentualnie realizowane
wspólnie z powiatem.
Obecnie jest przygotowany wniosek o dofinansowanie zadania, obejmującego remont
drogi powiatowej Jasło – Zręcin. Do Starostwa Powiatowego skierowana została
prośba o zabezpieczenie materiałów na wykonanie chodnika przy odcinkach dróg
powiatowych w Tarnowcu, Czeluśnicy, Umieszczu i Sądkowej. Na chodniki te jest
gotowa dokumentacja.
Ze strony Gminy Tarnowiec zapewniona byłaby siła robocza.
Drogi powiatowe na niektórych odcinkach są w bardzo złym stanie, ale przy
ewentualnym remoncie musimy zapewnić udział środków własnych – powiedział Pan
Wójt.

Oznajmił, że w piśmie skierowanym do Starostwa Powiatowego, ujęte zostało
9 odcinków dróg, które są najbardziej zniszczone, a mianowicie:
1)Łajsce - w kierunku szkoły (Zarzecze),
2)Nowy Glinik – koło kapliczki, odcinek o dł. 200-250m.
3)Gliniczek – od skrzyżowania z Czeluśnicą w kierunku Jasła, odcinek Gliniczek
Czeluśnica,
4)Sądkowa - od DL w kierunku sklepu,
5)Tarnowiec - w kierunku Brzezówki, koło huty i P. Łuszcza,
6)Brzezówka - w kierunku zejścia torów kolejowych,
7)odcinek drogi Sądkowa – Tarnowiec,
8)skrzyżowanie Umieszcz – Gąsówka,
9)odcinek drogi Gąsówka – Czeluśnica.
Pan Wójt zasygnalizował, iż są to tylko odcinki dróg, a nie całe drogi. Drogi
te
są w złym stanie i powinny być całe wyremontowane, ale brak jest środków
finansowych.
Zobaczymy jak Starostwo podejdzie do tych remontów zakończył swoją
wypowiedź Pan Wójt.
Radny Pan Marian Zoła, w nawiązaniu do otrzymanych przez radnych sprawozdań
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego, zapytał ile Gmina Tarnowiec dopłaciła do wynagrodzeń.
Zastępca Wójta Pan Piotr Sikora odpowiedział,
że
ok. 170
tys. złotych, ale
w porównaniu z innymi samorządami kwota ta nie jest zbyt duża. W szkołach
prowadzonych
przez Gminę
Tarnowiec
nauczyciele
mieli
dużo
godzin
ponadwymiarowych i to przyczyniło się do obniżenia przedmiotowej kwoty.
Sołtys
wsi
Łajsce Pan
Stanisław
Krzysik powiedział,
że podczas
rozmowy z Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Alicją Zając dowiedział się, że
droga powiatowa Łajsce – Łężyny, nie jest ujęta jako droga powodziowa.
Zasugerował, że z uwagi na zbliżające się obchody 100 -lecia OSP w Łajscach,
wskazane byłoby wyremontowanie tej drogi.
Koszt remontu ukształtował by się na poziomie ok. 160 tys. złotych – wyjaśnił Pan
Krzysik. Jeśli Gmina Tarnowiec sfinansuje połowę tej inwestycji to Starostwo
Powiatowe dołożyło by pozostałą kwotę.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana powiedział, że większość dróg
powiatowych nie jest ujęta pod ,,powodziówki''.
Radna Pani Irena Śmietana zapytała, czy w związku z otrzymanym przez Sołtysów
pismem, dotyczącym składania zamówień na pojemniki do segregacji odpadów,
można zamawiać dowolną ilość czy raczej skromnie.
Pan Wójt poprosił, aby sołtysi kierowali się zdrowym rozsądkiem. Zaznaczył, że
pojemniki muszą być
postawione na własnym terenie, a nie na prywatnym oraz
musi być zapewniony dobry dojazd aby zapewnić wygodne ich opróżnianie.
Przy zakupie pojemników do segregacji odpadów można liczyć na uzyskanie
dofinansowania w wysokości 50%, aczkolwiek nie wiadomo jeszcze jako kwota
będzie do dysponowania.
W zakończeniu omawianego tematu Pan Wójt oznajmił, że w ubiegłym roku zebrano
60,9 tony odpadów segregowanych z czego 9,2 tony stanowił plastik, a pozostałą
ilość szkło.

Ad 7. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad XXXIX sesji został zrealizowany, Przewodniczący Rady Gminy Pan
Tadeusz Śmietana zamknął jej obrady, podziękował wszystkim za przybycie.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Gminy

Elżbieta Kania
Tadeusz Śmietana

