RADA MIEJSKA W NAROLU

PROTOKÓŁ z VII sesji
VII kadencji Rady Miejskiej w Narolu
Data sesji: 18 czerwca 2015 r.
Miejsce sesji: Urząd Miasta i Gminy w Narolu przy ul. Rynek 1.
Godzina rozpoczęcia sesji: 12:05
Godzina zakończenia sesji: 13:35
Numery podjętych uchwał: 56/VII/2015 - 60/VII/2015
Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu – Krzysztof Szawara
Protokołował: Krzysztof Świętojański
W sesji uczestniczyło: 15 radnych (na 15 ogółem tj. 100%)
Radni nieobecni:
Załączniki do protokołu:
Nr 1 - Lista obecności Radnych Rady Miejskiej.
Nr 2 - Lista obecności Sołtysów.
Nr 3 - Lista obecności zaproszonych gości.
Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania budżetu.
Nr 5 - Informacja o stanie mienia.
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Narol za rok 2014 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu.
- zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Narol za 2014 r. i sprawozdania finansowego
Gminy Narol za 2014 r. oraz o stanie mienia komunalnego gminy Narol za 2014 r.
- zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Narolu w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Narol za 2014 r. i sprawozdania finansowego Gminy Narol za 2014 r.
- zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o rocznym sprawozdaniu Burmistrza
Miasta i Gminy w Narolu z wykonania budżetu za 2014 r.
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy Narol za rok 2014.
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy Narol za rok 2014.
- zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Narolu o udzielenie absolutorium za okres
od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.
- zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Narolu o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium za 2014
r.
c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Narol na 2015 rok,
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narol na lata 2015-2027,
e) w sprawie zniesienia pomnika przyrody,
f) inne.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie sesji.

Ad. 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu Krzysztof Szawara.
Przywitał Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Narol, Skarbnika Miasta i
Gminy, Sekretarza Urzędu oraz Sołtysów.
Ad. 2. Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji (zał.
nr 1).
Ad. 3. Protokół z VI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Narolu z 21 maja 2015 roku został
przyjęty jednomyślnie.
Ad. 4. Burmistrz Stanisław Woś przedstawił informację o działaniach Burmistrza Miasta i
Gminy Narol w okresie miedzy sesjami, tj. od 21 maja 2015 do 18 czerwca 2015 r.
Burmistrz powiedział: „Szanowni Państwo, ostatnia sesja miała miejsce na tej Sali 21
maja, ale tak jak sygnalizowałem na poprzedniej sesji w niedługim czasie będziemy
musieli ponownie się spotkać, co jest podyktowane w głównej mierze tym, iż musimy
zabezpieczyć środki na modernizację drogi Narol - Narol Wieś - Paary. Jesteśmy już po
przetargu, który wygrało tomaszowskie Przedsiębiorstwo Robót drogowych, z kwotą
1 099 950, 05 zł i to zadanie proponuje dzisiaj wprowadzić, poprzez zmiany w budżecie;
w projekcie, który Państwo otrzymaliście. Dodatkowo biorąc pod uwagę, że ustawa o
finansach publicznych nakłada na nas obowiązek przyjęcia do końca czerwca
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, uczynimy to na dzisiejszej sesji, by nie
zwoływać już kolejnej w tym miesiącu.
Tak jak wspominałem, na tą dzisiejsza decyzję Państwa aby zabezpieczyć środki
na modernizację drogi w Narolu Wsi i dodatkowo 20 tys. na nadzór inwestorski,
wspólnie z Panią Skarbnik dokonaliśmy przeglądu w budżecie i proponujemy
wprowadzić 420 tyś. złotych ze Starostwa, które zabezpiecza swój udział w inwestycji
oraz nasze środki własne, które mamy w budżecie na drogach jako wydatki majątkowe,
pozostałe z realizacji modernizacji dróg w Narolu, Lipsku, Rudzie i lesie między
Narolem a Łozami, czyli kwota ok. 180 tys. złotych. Pozostaną środki na
powodziówkach i dodatkowo w tym momencie proponujemy zdjęcie środków na
modernizację poddasza na ratuszu i z oświetlenia. Z chwilą otrzymania promesy z
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na tą drogę w Narolu Wsi, na następnej sesji
wprowadzimy zmiany i przywrócimy stan dotychczasowy. Biorąc pod uwagę, że wartość
tego zadania jest dużo niższa od kosztorysu to po naszej stronie przypada wartość 280
tys. złotych, co jest dobra informacją bowiem środki, które mamy na drogach w Dziale
600 i te, które pozostały nam po remontach świetlic, w zupełności zabezpieczają
potrzebna kwotę i jeszcze wystarczą na inne zadanie. Inne zadnie będzie, bowiem
właśnie już mam informację z Urzędu Wojewódzkiego, że będzie zrealizowana droga w
Chlewiskach, po tym jak Wojewoda wystąpi do Ministra o promesę. Nie znam jeszcze
dokładnie kwoty, ale jestem umówiony na spotkanie w Rzeszowie z dyrektorem
wydziału i dokładnie będę wiedział jak sytuacja w tym temacie będzie dla nas wyglądać.
Zadnie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotyczące dwóch dróg w Narolu
jest już rozstrzygnięte w przetargu. Plac budowy jest już przekazany, natomiast
wykonawca jeszcze nie wszedł na teren budowy, ale zadanie ma wykonać do końca
sierpnia i jeszcze ma czas, toteż póki co, nie ma obawy o niewykonanie zadania w
terminie. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest adaptacja pomieszczeń w budynku
starej szkoły na bibliotekę w ramach programu Biblioteka+. Tutaj roboty budowlane są
zakończone, czekamy w tej chwili na dostawę mebli i wyposażenia, ma być
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zainstalowana platforma dla osób niepełnosprawnych i zadanie to będzie mogło zostać
odebrane. W dzisiejszym projekcie uchwały dot. zmian w budżecie jest kwota 30 tys.
złotych, proponowana przeze mnie aby wprowadzić po stronie wydatkowej.
Podyktowane jest to tym, że zadanie było realizowane w ubiegłym roku, w którym
wykorzystaliśmy większość środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
natomiast nie zabezpieczaliśmy we właściwym procencie udziału własnego. W tym roku
musimy już rozliczyć to zadanie w całości, tak aby stosunek i proporcje udziału
własnego były zgodne. Wynika to wyłącznie z rozliczenia procentowego. Do końca
czerwca zadnie będzie zamknięte i będziemy mogli rozliczyć się z wykonawcą. Innych
zadań inwestycyjnych w chwili obecnej nie realizujemy, natomiast przygotowujemy
dokumentację na modernizację, a w zasadzie budowę remizy strażackiej, co jest już
pod nową perspektywę unijną. Przygotowujemy się również do kolejnych zadań;
rewitalizacji Narola, która jak wspomniałem ostatnio opiera się na nieco innych
zasadach, o czym będziemy jeszcze rozmawiać w przyszłości. Tutaj będę chciał
Państwa również angażować w tworzenie zamysłu projektowego. Powiem , że ten
wniosek, który złożyliśmy do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju został przyjęty i
znajduje się w ocenie formalno-prawnej. Kolejny wniosek złożyliśmy do Urzędu
Marszałkowskiego, do PROW-u , na budowę mikroinstalacji, tzw. fotowoltaikę. Tutaj w
skali województwa złożonych zostało siedemnaście wniosków. Z budżetu województwa
będzie dofinansowanych trzy i prawdopodobnie ze środków ministerialnych budżetu
państwa cztery. Nie wiem jaki będzie efekt, bowiem po wstępnej ocenie nasz wniosek
był na ósmej pozycji, a w naborze uprzywilejowane były wnioski gmin Błękitnego Sanu i
gminy bieszczadzkie.
Ten ostatni czas upływa mi na przygotowaniach i organizacji kolejnej naszej
imprezy kulturalno-promocyjnej, tj. Jarmarku Galicyjskiego. Głównie musimy
zabezpieczyć środki finansowe. Jak wiecie Państwo, głównym organizatorem jest
Gminny Ośrodek Kultury, który dysponuje środkami w ramach dotacji, natomiast od
ubiegłego roku współorganizatorem było Województwo Podkarpackie i czynię starania,
aby w dalszym ciągu tak było. Po jutrzejszym spotkaniu z naszymi władzami, będę już
wiedział na jakie wsparcie możemy liczyć, bowiem Urząd Marszałkowski jako
organizator bierze na siebie część kosztów i część obowiązków. Wspomnę, że w
ramach funduszy sołeckich Państwo sołtysi realizują zadania w swoich sołectwach.
Tutaj były problemy z materiałami i terminami, ale po bezpośrednich Państwa
kontaktach ze mną i Gospodarka Komunalną staramy się aby te Wasze sprawy były jak
najsprawniej realizowane.
Dzisiejsza sesja jest poświecona również bardzo ważnemu tematowi, czyli
przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu. Zawsze na bieżąco informuję wysoką
radę o swoich działaniach i starałem się i staram dbać o stan finansów gminy. Dochody
na koniec roku zamknęły się kwotą 30 mln 52 tys. zł., natomiast wydatki były
zdecydowanie niższe i zamknęły się w kwocie 29 mln. 398 tys. zł. Obecnie nie musimy
się martwić jak w latach ubiegłych, kiedy różne inwestycje opieraliśmy na kredycie,
teraz możemy wykorzystywać własne środki.
Podczas ubiegłego roku
współpracowałem z Państwem i mam pewność, że wykonaliśmy zadnia najlepiej jak
było to możliwe, a to ma wpływ na poprawę życia naszych mieszkańców. Dlatego
proszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu i ocenę również mojej pracy.
”
W związku z brakiem pytań i uwag przystąpiono do głosowania projektów uchwał.
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Ad. 5. Podjęcie uchwał:
a)
Przed głosowaniem projektu uchwały, głos zabrali:
- Skarbnik Małgorzata Ważna, przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu oraz
informację o stanie mienia (zał. nr 4 i 5),
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Kukiełka, który odczytał protokół z
posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z opinią w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Narol za 2014 r. i sprawozdania finansowego Gminy Narol za 2014 r.
(zał. nr 6 i 7)
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu Krzysztof Szawara odczytał opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o rocznym sprawozdaniu Burmistrza
Miasta i Gminy w Narolu z wykonania budżetu za 2014 r. (zał. nr 8)
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 56/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego gminy Narol za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie..
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
b)
Przed głosowaniem projektu uchwały, głos zabrali:
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Kukiełka, który przedstawił wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Narolu o udzielenie absolutorium za okres od 1
stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. (zał. nr 9)
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu Krzysztof Szawara odczytał opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Narolu o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy
absolutorium za 2014 r. (zał. nr 10)
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 57/VII/2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Narol absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Narol za
rok 2014
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie..
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
c)
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 58/VI/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2015 rok.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożyła Skarbnik Małgorzata Ważna.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie..
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
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- rozpatrzenie projektu uchwały nr 58/VII/2015 w sprawie zmian w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożyła Skarbnik Małgorzata Ważna.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 59/VII/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Narol.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożyła Skarbnik Małgorzata Ważna.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 60/VII/2015 w sprawie zniesienia pomnika
przyrody.
Zniesienie pomnika przyrody dla 1 szt. drzewa - jesion wyniosły, o obwodzie pnia
314 cm, powołanego uchwałą Nr 150/XXVII/93 Rady Gminy w Narolu z dnia 7 grudnia
1993 r., znajdującego się na terenie działki o nr. Ew. 1661/3, obręb Narol Wieś. (drzewo
zostało wyłamane podczas burzy)
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie
Ad. 6. Interpelacji i zapytań Radni nie składali.
Ad. 7. Sprawy różne:
1. Sołtys Lipska Antoni Steczkiewicz zwrócił się z zapytaniem o możliwość remontu drogę
Lipsko-Jedrzejówka oraz naprawy poboczy przy drodze z Lipska do Lipia.
2. Sołtys sołectwa Podlesia Edward Myszkowski zasygnalizował pilna potrzebę naprawy
nawierzchni drogi z Podlesiny w kierunku Rabinówki, bowiem dojazd do pół
mieszkańców stał się bardzo uciążliwy. Dodatkowo zapytał o brakujący fragment drogi z
Podlesiny na Chyże.
3. Sołtys sołectwa Dębiny Czesław Kossak zwrócił się z prośba o interwencję w sprawie
wycinki wierzb i świerków przy jezdni z Dębin w kierunku Jackowego Ogrodu.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Stanisław Woś, który poinformował, że droga z Lipska do
Jedrzejówki jest drogą powiatową i tutaj należałoby interweniować również u naszych
radnych powiatowych. Droga z Podlesiny do Rabinówki, przebiega niestety przez teren
trzech gmin; naszej, gminy Susiec i gminy Tomaszów Lubelski. Droga z Dębin do
Trzech Kopców jest planowana do zgłoszenia do programu PROW-u. Natomiast co do
drogi Podlesina-Chyże, to niestety w przeszłości projektant pomylił się o te 750 m i
powstał brak metraży.
Na koniec Burmistrz zwrócił się z prośba do Radnych i Sołtysów o zasygnalizowanie
mieszkańcom potrzeby oznakowani domów, gdyż ułatwi to pracę obsłudze naszej
karetki Pogotowia Ratunkowego.
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Ad. 8. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Szawara stwierdził, że porządek obrad
dzisiejszej sesji został wyczerpany. Przewodniczący podziękował Radnym, Sołtysom
oraz zaproszonym gościom za przybycie oraz udział w VII sesji i o godz. 13:35 zamknął
obrady Rady Miejskiej w Narolu.

Protokołował:
Krzysztof Świętojański

Prowadzący obrady:
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Narolu

Krzysztof Szawara
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