RADA MIEJSKA W NAROLU

PROTOKÓŁ z XI sesji
VII kadencji Rady Miejskiej w Narolu
Data sesji: 8 października 2015 r.
Miejsce sesji: Urząd Miasta i Gminy w Narolu przy ul. Rynek 1.
Godzina rozpoczęcia sesji: 11:05
Godzina zakończenia sesji: 12:25
Numery podjętych uchwał: 76/XI/2015 - 83/XI/2015
Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu – Krzysztof Szawara
Protokołował: Krzysztof Świętojański
W sesji uczestniczyło: 14 radnych (na 15 ogółem tj. 93,3%)
Radni nieobecni: Jan Pudełko.
Załączniki do protokołu:
Nr 1 - Lista obecności Radnych Rady Miejskiej.
Nr 2 - Lista obecności Sołtysów.
Nr 3 - Lista obecności zaproszonych gości.

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:
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji,
- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Narol na 2015 rok,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narol na lata 2015-2027,
- w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
- utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Ziemia Lubaczowska”,
- zniesienia pomnika przyrody,
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości,
- 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, Radną Powiatową Dorotę Wróbel oraz Sołtysów.

Ad. 2. Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji (zał.
nr 1).
Ad. 3. Protokół z X sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Narolu z 27 sierpnia 2015 roku został
przyjęty jednomyślnie.
Ad. 4. Burmistrz Stanisław Woś przedstawił informację o swoich działaniach w
okresie miedzy sesjami, tj. od 27 sierpnia 2015 r do 8 października 2015 r. Powiedział:
„Szanowni Państwo, 27 sierpnia spotkaliśmy się na tej Sali na ostatniej sesji i od tego
czasu upłynął ponad miesiąc. Jeśli chodzi o działalność inwestycyjną, mogę Państwa
poinformować, że remont drogi w Narolu w ramach środków przyznanych przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jest
wykonany, odbył się odbiór i rozliczyliśmy się z Urzędem Wojewódzkim. W Chlewiskach
rozpoczęły się już roboty przy modernizacji drogi powiatowej finansowanej w ramach
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Inwestorem jest tutaj Starostwo
Powiatowe, natomiast my zabezpieczaliśmy z naszej strony wkład własny, co pamiętają
Państwo z ostatniej sesji. Na dzisiejszej sesji musimy jeszcze podjąć odrębną uchwałę,
bowiem mimo, że podjęliśmy uchwałę o zmianie w budżecie, musimy wg. wskazań
Regionalnej Izby Obrachunkowej podjąć odrębną uchwałę o przyznaniu pomocy
finansowej dla powiatu zgodnie z wkładem, który został zabezpieczony w budżecie jako
dotacja celowa. Tą uchwałę przygotowałem na dzień dzisiejszy, dzięki czemu nie
będzie potrzeby wszczynania postępowania nadzorczego przez RIO.
Rozpoczął się remont ośrodka zdrowia w Rudzie Różanieckiej. W wyniku
konkursu ofert wygrała firma z Kadłubisk pana Marka Witka. Do przedmiaru, który był
przygotowany trzeba dołożyć kilka elementów, ale myślę, że zamkniemy już ten temat
by zamknąć temat tego budynku i nie było więcej problemów. Pracownicy zatrudnieni w
ramach prac interwencyjnych wykonają podbitkę i obróbki blacharskie.
Jeżeli chodzi o przygotowanie wniosków na dofinansowanie unijne, to w chwili
obecnej trwa proces przygotowywania projektów na drogi gminne, lokalne. Nabór
wniosków będzie trwał od 1 grudnia do 12 stycznia. Myślę, że w tym naborze kilka dróg
uda nam się ująć, mimo, że po rozporządzeniu Ministra zmieniły się nieco przepisy,
niestety na naszą niekorzyść. Wcześniej planowaliśmy remontować wszystkie drogi
gminne, natomiast w chwili obecnej jest zapis, że można wykonywać modernizacje
dróg, które prowadzą do obiektów użyteczności publicznej, placówek oświatowych,
służby zdrowia, opieki społecznej, miejsc kultu i jest to zapis bezpośredni. Będziemy
jeszcze po przygotowaniu dokumentacji konsultować ją z Urzędem Marszałkowskim,
przed złożeniem ostatecznego wniosku. Przygotowujemy się do złożenia wniosku na
budowę mieszkań socjalnych na bazie byłej szkoły w Narolu Wsi. Tutaj jest już
ogłoszony nabór, ale tą dokumentację, którą wykonaliśmy wcześniej musimy
zaktualizować, bowiem upłynął okres trzech lat. Dlatego na dzisiejszą sesję
przygotowałem w projekcie uchwały budżetowej, zabezpieczenie środków w kwocie 15
tys. złotych.
Tak jak już wcześniej Państwa informowałem chcielibyśmy złożyć wniosek na
„bioróźnorodność”. Obecnie przygotowujemy się jedynie „fizycznie”, bowiem zaleceniem
projektanta jest oczyszczenie tych terenów, które zamierzamy objąć tym wnioskiem,
czyli tzw. „Włoski Ogród” i „Psie Górki”. Nie jest jeszcze znana data ogłoszenia naboru,
ale jak tylko będzie to wiadome, będziemy w tej kwestii również działać. Ogłoszony
również będzie nabór na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i tutaj
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zostało nam jeszcze kilka obiektów, które można by było jeszcze objąć tym wnioskiem,
poprawiając ich bilans energetyczny i wygląd zewnętrzny. Mam tutaj na myśli budynek
biblioteki w Rudzie Różanieckiej, ratusz (zainstalowanie pompy ciepła i ogniw
fotowoltaicznych) aby w ramach tej innowacji przewidzianej w OZE, przygotować się na
rynku do pionierskiego montażu ładowania samochodów elektrycznych. Co do
zasadności tego zamysłu, to powiem, ze jestem w stałym kontakcie z Agencją
Energetyczną i tutaj jest nawet sugestia, aby projekt był dobrze punktowany, należałoby
coś takiego zainstalować. Dodatkowo z tych środków przeznaczanych na źródła energii
odnawialnej, będzie można w przyszłości przeznaczać na zakup pojazdów
elektrycznych, np. dla naszych doręczycieli. Jeżeli chodzi inne obiekty, to przewidujemy
świetlice w Lipiu, Łukawicy, Hucie Różanieckiej, Łówczy i budynek starej szkoły w
Jędrzejówce. Dlatego na dzisiejszą sesję przygotowałem projekt zmian w budżecie na
przygotowanie audytów energetycznych i dokumentacji przedmiarów technicznych.
W ostatnim czasie sporo pracy poświęciliśmy na tworzenie Lokalnej Grupy
Rybackiej, w której jesteśmy liderem. W chwili obecnej LGR skupia już 14 gmin; pięć z
województwa lubelskiego i dziewięć z województwa podkarpackiego. Tutaj będziemy
przygotowywać się do opracowywania Lokalnej Startego Rozwoju. Jeżeli zostałaby
później wybrana do dofinansowania, to na ten teren będą przewidziane środki od 2 do 3
milionów Euro. W obecnej chwili jesteśmy na etapie przygotowań do zwołania Walnego
Zgromadzenia wszystkich przedstawicieli z samorządów, sektora gospodarczego i
społecznego, gdzie wyłonione zostaną struktury tego stowarzyszenia.
Dokonałem też sprzedaży gruntu dla Pana Choronia, przed składnicą „Rolnik”,
który dla dalszego rozwoju będzie opracowywał dokumentacją na poszerzenie swojej
działalności. Ostatnim tematem jest tworzenie na szczeblu Powiatu Lubaczowskiego
związku gmin. Temat znany Państwu z poprzedniej sesji, którego inicjatorem jest
Gmina Lubaczów, która taką uchwałę podjęła. Pozostałe gminy podjęły już takie
uchwały, a u nas projekt uchwały został przygotowany na dzisiejszą sesję. Na
podstawie tego przystąpilibyśmy do Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej. Kiedyś tak
formuła już istniała, działalność była dość enigmatyczna, ale w chwili obecnej pojawiają
się nowe możliwości w nowej perspektywie, w związku z tym istnieje tendencja aby się
łączyć i aplikować o środki w ramach właśnie takich związków. Myślę, że już w
niedługim czasie poznamy jakie możliwości będzie nam dawać przystąpienie do takiego
związku.
W ostatnim czasie kilkukrotnie rozmawiałem w Agencji Nieruchomości Rolnych w
sprawie gruntów w Narolu pod planowaną budowę zbiornika retencyjnego, chodzi o
powierzchnię 6 hektarów. Uzyskaliśmy informację, że jeżeli opracujemy dokumentację
na zbiornik, to ten grunt Agencja przekaże nam nieodpłatnie. Plany rewitalizacji gminy,
jeśli chodzi o sprawy formalno-prawne zaczynamy już realizować. Na koniec dodam, że
otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywną opinię dotyczącą
sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego roku.”
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za informację i przeszedł do
kolejnego punktu obrad.
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Ad. 5. Podjęcie uchwał:
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 76/XI/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2015 r.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożyła Skarbnik Małgorzata Ważna oraz
Przewodniczący Krzysztof Szawara.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 77/XI/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Narol.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożyła Skarbnik Małgorzata .
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 78/XI/2015 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej.

Wyjaśnienia do powyższego projektu złożył w swoim wcześniejszym wystąpieniu
Burmistrz Stanisław Woś.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 79/XI/2015 w sprawie uchwalenia „Rocznego
programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożył Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy
Narol Daniel Lomber.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 80/XI/2015 w sprawie utworzenia Związku
Międzygminnego pod nazwą „Ziemia lubaczowska”.

Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożył Przewodniczący Krzysztof
Szawara.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 81/XI/2015 w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
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- rozpatrzenie projektu uchwały nr 82/XI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości.
(dot. Os. Słoneczne)
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 83/XI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości.

(dot. kapliczki w Narolu)
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Ad. 6. Interpelacji i zapytań Radych:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu Krzysztof Szawara poinformował Radnych,
że Naczelnik Urzędu skarbowego w Lubaczowie po dokonaniu analizy oświadczeń
majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Narolu w ilości 30 sztuk, czyli oba
oświadczenia; na początek kadencji i na zakończenie roku kalendarzowego zostały
złożone w terminie i nie stwierdzono nieprawidłowości. Przewodniczący z uznaniem
stwierdził, że taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy.
2. Głos na sesji zabrała Radna Powiatu Lubaczowskiego Dorota Wróbel, która
powiedziała, że ostatnia sesja Rady miała miejsce 24 września i prace przebiegały
zgodnie z harmonogramem, zajmowaliśmy się sprawami m.in. szkół, w tym szkoły w
Oleszycach, gdzie nabór w tym roku jest bardzo niski. Zastanawialiśmy się w jaki
sposób zagospodarować tereny szkolne, tak aby nie dokładać dużo do tej szkoły.
Oprócz tego jak zwykle omawialiśmy sprawy inwestycji drogowych, o których po części
wspomniał tutaj Pan Burmistrz. Mamy dobrze wykonaną drogę w Narolu Wsi i pierwsze
prace przy drodze w Chlewiskach. Poruszany był również temat drogi, o której
wspominali sołtysi obu miejscowości, czyli drogi Jędrzejówka-Lipsko. Prosiłabym aby
zmobilizować jeszcze drugiego radnego powiatowego, który przecież tam mieszka, bo
gdyby był dwugłos na radzie powiatu, byłby efektywniejszy niż tylko jeden. Jednym z
ambitniejszych działań, które ostatnio sobie wyznaczam, jest droga z Łówczy do
Brusna, która skróci dojazd do Horyńca. Tutaj współdziałamy z radnymi z Horyńca,
szczególnie z radną powiatową, dyrektorką szkoły, która od tego roku zasiada w radzie.
Na pewno w dalszej perspektywie będę o tę drogę zabiegała. Jeżeli mają Państwo
jakieś pytania do mnie, jestem do dyspozycji teraz i oczywiście po sesji.
3. Radny Mateusz Margol zapytał o sprawę nawierzchni na ulicy Armii Krajowej. Drugą
kwestią była sprawa chodnika przy ulicy Warszawskiej, od serwisu p. Świdniaka, który
wymaga uprzątnięcia z powodu połamanych licznych gałęzi i utrudnień w przejściu.
Burmistrz poinformował, że prace przy tej nawierzchni już się rozpoczęły, a w sprawie
chodnika na pewno skierowane zostaną moje służby, jednak generalnie jest to zadania
Zarządu Dróg Wojewódzkich, bowiem jest to przy drodze wojewódzkiej i w pasie
drogowym.
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Ad. 7. Sprawy różne:
1. Sołtys Lipska Antoni Steczkiewicz zapytał o remont budynku świetlicy w Lipsku,
szczególnie poruszył sprawę balkonu drewnianego, który grozi zawaleniem. Zapytał
również o sprawę możliwości ujęcia w rewitalizacji wału obronnego, znajdującego się
nieopodal jego domu.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Stanisław Woś, które poinformował, że decyzje o tym,
który obiekt jest realizowany podejmuje Rada, natomiast aby przywrócić obiekt świetlicy
w Lipsku do świetności wymagane są bardzo duże nakłady. Z mojego wcześniejszego
rozeznania, a takowe czyniłem, wynika, że kwota 500 tys. byłaby niewystarczająca.
Natomiast zawsze gdy będą pojawiały się nabory, w których będzie można aplikować o
środki na takie inwestycje, Państwo Radni będą mogli decydować na co je
przeznaczać. Wał, o którym Pan wspomina, na pewno będzie również brany pod uwagę
przy projekcie rewitalizacji, być może z Lidera, bądź PROW-u czy innych uda się coś w
tym temacie zdziałać. Nabory mają być ogłaszane w przyszłym roku.
2. Sołtys Lipia Jan Lasota zwrócił uwagę na interwencje mieszkańców w sprawie drogi z
Lipska do Lipia, potrzeby pełnego oświetlenia tej drogi lub może budowy chodnika, gdyż
droga jest wąska co utrudnia przemieszczanie, czy mieszkańców, czy dzieci do szkoły.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, który przypomniał, że odnosił się do tej kwestii na
zebraniu w Lipiu, gdzie wskazał, że jest to droga powiatowa i zadanie starostwa.
Natomiast sprawa oświetlenia jest skomplikowana, bowiem dodatkowo trzeba
zauważyć, że teren obok drogi nie jest jeszcze terenem zabudowanym. Póki co nie ma
wzdłuż ciągu drogi zabudowań, a oświetla się tereny zamieszkałe.

Ad. 8. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Szawara stwierdził, że porządek obrad
dzisiejszej sesji został wyczerpany. Przewodniczący podziękował Radnym, Radnej
Powiatowej, Sołtysom oraz zaproszonym gościom za przybycie oraz udział w XI sesji
Rady Miejskiej w Narolu i o godz. 12:25 zamknął obrady.

Protokołował:
Krzysztof Świętojański

Prowadzący obrady:
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Narolu

Krzysztof Szawara
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