RADA MIEJSKA W NAROLU

PROTOKÓŁ z XVII sesji
VII kadencji Rady Miejskiej w Narolu
Data sesji: 23 czerwca 2016 r.
Miejsce sesji: Urząd Miasta i Gminy w Narolu przy ul. Rynek 1.
Godzina rozpoczęcia sesji: 11:10
Godzina zakończenia sesji: 14:10
Numery podjętych uchwał: 137/XVII/2016 – 153/XVII/2016
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: - Artur Kida.
- Władysław Gałas, Tadeusz Kukiełka i Adam Malec (od godz. 12:10)
- Marian Słoniec (od godz. 13:35)
Załączniki do protokołu:
Nr 1 - Lista obecności Radnych Rady Miejskiej.
Nr 2 - Lista obecności Sołtysów.
Nr 3 - Lista obecności zaproszonych gości.
Nr 4 - Sprawozdanie roczne z działalności MGOPS za rok 2015.
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Narol
za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
- zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Narol za 2015 r.
i sprawozdania finansowego Gminy Narol za 2015 r. oraz o stanie mienia
komunalnego gminy Narol za 2015 r.
- zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Narolu w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Narol za 2015 r. i sprawozdania
finansowego Gminy Narol za 2015 r.
- zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
o rocznym sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy w Narolu z wykonania
budżetu za 2015 r.
b) podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Narol za rok 2015.
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Narol absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Narol za rok 2015,
- zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Narolu
o udzielenie absolutorium za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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 2015 r,
c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Narol na 2016 rok,
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narol na lata 2016-2027,
e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
f) dopłat do cen 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzanych ścieków,
g) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Hucie Różanieckiej,
h) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Rudzie Różanieckiej,
i) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narol,
j) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowywania tych odpadów,
k) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
l) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty,
m) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi,
n) zbycia nieruchomości mienia komunalnego
o) 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, Sekretarza
Urzędu, Skarbnik Gminy Narol, Sołtysów oraz uczniów klas drugich Gimnazjum w
Narolu wraz z opiekunami.
Ad. 2. Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji (zał.
nr 1) oraz poinformował o zmianie porządku obrad i zdjęcie dwóch uchwał oraz
wprowadzenia dodatkowych uchwał.
Ad. 3. Protokół z XVI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Narolu z 12 maja 2016 roku został
przyjęty jednomyślnie.
Ad. 4. Burmistrz Stanisław Woś przedstawił informację o swoich działaniach w okresie miedzy
sesjami, tj. 12 maja do 23 czerwca 2016 roku i powiedział: „Szanowni Państwo, Pni i
Panowie Radni, szanowni Sołtysi. Ostatnia sesja miała miejsce 23 czerwca. Dzisiejsza
sesja jest wypadkową dwóch ważnych zdarzeń, tj. obowiązku przyjęcia do końca
czerwca sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 roku, a u nas również zbiegło się
to z terminem zabezpieczenia udziału własnego do projektu, który składaliśmy na
modernizację dróg gminnych, a na który z Panią Skarbnik mamy wyznaczony termin do
2

podpisania umowy w dniu 28 czerwca. Tutaj wyprzedziliśmy nieco fakty, ogłaszając
wcześniej przetarg i 9 czerwca poznaliśmy wartość tych ofert i ku naszemu zadowoleniu
ceny są dużo niższe. Wartość wniosku według kosztorysu inwestorskiego zamykała się
kwotą 2,5 mln. złotych, natomiast po przetargu najtańsza oferta TPD w Tomaszowie
Lubelskim opiewa na kwotę 1,1 mln. złotych. Drugi przetarg na modernizację drogi z
Łówczy do Narola (1700 m) opiewał na kwotę 450 tys., zaś po przetargu kwota wyniosła
344 tysiące zł. Dzięki temu zabezpieczając wkład własny po przetargach, w konsultacji
z instytucją zarządzającą, mogliśmy opracować z Panią Skarbnik projekt uchwały
budżetowej wprowadzającej zmiany w dotychczasowych działach. Wniosek na
termomodernizację jest w chwili obecnej poddawany ocenie formalno-prawnej. Wniosek
na budowę sali wielofunkcyjnej w ŚDS w Lipsku, jest po wniesieniu przez nas
niezbędnych poprawek. Wniosek na adaptację budynku starej szkoły w Narolu Wsi
jeszcze nie jest rozpatrywany pod względem formalno-prawnym. Tak, jak wcześniej
dyskutowaliśmy z Państwem, pozostałe środki w planie na drogi, będziemy
przeznaczać na najpilniejsze remonty nawierzchni dróg gminnych. Został zakończony
remont na ulicy Armii Krajowej, rozpoczęty jeszcze w ubiegłym roku. Przekazaliśmy
uchwałę o pomocy finansowej Panu Staroście, dotyczącą chodników w Lipsku i Rudzie
Różanieckiej.
Co do innych działań, planujemy złożyć wniosek, o którym mówiliśmy tutaj
niejednokrotnie, a dotyczący kanalizacji. Jest to projekt, który chcemy złożyć w naborze
do RPO, w terminie do 23 sierpnia. Mamy gotową dokumentację na budowę kanalizacji
w Płazowie oraz na będącą w przygotowaniu, dokumentację na modernizację
oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej. Niestety nie zdążymy na czas uzyskać
wszystkich zezwoleń, ale uzgodniłem w UM, że złożymy wniosek bez wymaganych
decyzji, które musimy mieć do dnia podpisania umowy, czyli do końca roku.
W minionym okresie pozyskaliśmy partnera słowackiego, z którym chcemy złożyć
wspólnie wniosek na modernizację cerkwi w Woli Wielkiej w ramach programu
współpracy transgranicznej w ogłoszonym naborze. Mamy gotową dokumentację,
bowiem już kiedyś składaliśmy bezskutecznie wniosek o dofinansowanie. Tutaj
dodatkowo jest możliwość uzyskania wsparcia z Budżetu Państwa, dzięki czemu
maksymalny próg dofinansowania może wynieść 95 %. Partnera mamy z Melnicy na
Słowacji. Projekt musi być „lustrzany”, to znaczy, że jeżeli my mamy obiekt sakralny, to
druga strona również. Słowacy chcą modernizować kościół ewangelicki, ok. 13 km od
Popradu.
Drugiego partnera jakiego staramy się pozyskać jest miasto Janów na Ukrainie. W tej
sprawie będziemy jeszcze szczegółowo o tym dyskutować i uzgadniać działania. Takie
działania są również przedmiotem planowanej działalności Związku Gmin Ziemi
Lubaczowskiej, aby wspólnie zając się ujednolicona promocją całego terenu naszego
powiatu. Chodzi o to, by ścieżki rowerowe, szlaki i inne obiekty turystyczne były
jednakowo oznakowane i zwiększyła się ich dostępność.
W czerwcu zakończyliśmy projekt Dziedzictwo obok Mnie (DoM) realizowany
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Na podsumowującym spotkaniu u nas w Narolu,
wzięli udział wszyscy uczestnicy trwającego od 2013 roku projektu. Zwieńczeniem
projektu jest wydany poradnik-przewodnik jak należy zajmować się ochroną dziedzictwa
materialnego i niematerialnego. Dla nas wymiernym jest to, że Burmistrz norweskiego
Eid przyjechał do Narola osobiście i złożył deklarację współpracy z naszą gminą i
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myślę, że mimo odległości warto tą współpracę będzie kontynuować. Planujemy
rozpoczęcie działań w tym zakresie od roku przyszłego.
Z innych spraw godnym zaznaczenia jest fakt, że zbliża się dużymi krokami
termin Jarmarku Galicyjskiego. W tym roku, tak jak uzgadnialiśmy na konwencie,
będziemy organizować konferencję w miejsce uroczystej sesji. Szczegółowo
zostaniecie Państwo poinformowani osobiście i mam nadzieję, że będziecie brać w tym
przedsięwzięciu aktywny udział, bowiem jest to nasze najważniejsze wydarzenie w
gminie. Tutaj naszym partnerem jest Marszałek Województwa Podkarpackiego i już
zaczynamy powoli uzgadniać szczegóły działań. Podpisaliśmy niedawno umowę dla
rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”, o której wcześniej wspominałem.
Otrzymaliśmy 2 mln. EUR do podziału. Siedziba będzie się mieścić u nas w Narolu, w
części biblioteki wcześniej mieszkalnej. Na 30 czerwca planowana jest u nas
ogólnopolska konferencja w sprawie programów operacyjnych „RYBY”, którą organizuje
Marszałek Województwa wraz ze swoimi służbami. Mam nadzieję, że będzie to
dogodna okazja dla naszej promocji. Z innych spraw powiem Państwu, że w ostatnim
czasie uczestniczyłem w rozprawie pomiędzy Państwem Stasików i Chrapustów w
Płazowie. Chodzi tam o spór, w który strony chcą wciągnąć Gminę Narol. My jednak nie
chcemy zajmować stanowiska którejkolwiek ze stron. Zobaczymy jak dalej sytuacja
będzie się rozwijać, czekając na sygnał ze strony Sądu. W drugiej ze spraw, Pani
Czesława Wolańczyk, mieszkanka Narola wniosła pozew do Sadu przeciwko mnie, o
wypłatę odszkodowania 50 tys. złotych, za to, że popękał jej budynek gospodarczy
przy dróżce za jej działką (dróżka od strony wjazdu do sklepu Pana Dubiela, Pana
Zuchowskiego itd.). Powód to ruch samochodów w niedzielę i wcześniej rewitalizacja
centrum Narola. Głównym tematem dzisiejszej sesji są zmiany w budżecie, zawarte w
projektach uchwał przesłanych Państwu wcześniej.
Dzisiejsza sesja jest poświęcona w szczególności przyjęciu sprawozdania z
wykonania budżetu za 2015 rok i udzieleniu absolutorium. Dla mnie jest to ważne z tego
powodu, że Państwo oceniacie moją działalność budżetową za roku ubiegły. Zawsze
wyznawałem, wyznaję i będę wierny zasadzie, że realizację jakiegokolwiek zadania
zawsze będę rozpoczynał dopiero wtedy, gdy będę pewny, że mam zgromadzone na
ten cel środki i jesteśmy wypłacalni. Uważam, że tego typu działalność jest
odpowiedzialna i bezpieczna również dla Państwa i dla mnie. Jesteśmy wszak oceniani
przez społeczeństwo z gospodarowania środkami i z tego rozliczani. Dlatego zwracam
się do Państwa Radnych o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia mi
absolutorium.
Na koniec dodam, że 22 maja odbyły się wybory do władz Zarządu Gminnego
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej i nowym prezesem został Pan Tadeusz Kukiełka
– nasz radny. Dotychczasowy prezes, Pan Antoni Steczkiewicz zrezygnował z pełnienia
tej funkcji ze względu na stan zdrowia i sprawy osobiste. Dlatego chcę za tą ośmioletnią
służbę i prace serdecznie mu tutaj dzisiaj oficjalnie w imieniu swoim i
Przewodniczącego Rady bardzo podziękować.”
Po tych słowach Burmistrz Stanisław Woś wraz z przewodniczącym Krzysztofem
Szawarą wręczyli Panu Antoniemu Steczkiewiczowi – sołtysowi Lipska, okolicznościowy
list gratulacyjny.
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Ad. 5. Podjęcie uchwał:
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 137/XVII/2016 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożyła Skarbnik Małgorzata Ważna oraz
Przewodniczący Rady 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 138/XVII/2016 w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożył Przewodniczący Rady 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.
Po głosowaniu Przewodniczący Rady pogratulował burmistrzowi Absolutorium, za co
ten podziękował, dodając, że jest to sukces również Rady Miejskiej, Radnych i
działających w niej Komisji z którymi bardzo dobrze się mu współpracuje.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 139/XVII/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2016 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 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 140/XVII/2016 w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozy 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 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 141/XVII/2016 w sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy Narol do wystawienia „in blanco”.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożył Przewodniczący Rady 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.
W tym miejscu Przewodniczący Krzysztof Szawara ogłosił piętnastominutową przerwę
w obradach od godz. 12:10.
W trakcie przerwy obrady opuścili: Władysław Gałas, Tadeusz Kukiełka i Adam
Malec. Obrady zostały wznowione o godz. 12:25. Obecnych pozostało 11 radnych.
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Po przerwie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Prezesa LGD Rozwój Ziemi
Lubaczowskiej Jan Gancarz, który przedstawił wszystkim zebranym założenia Strategi
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania
"Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" oraz procedury ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany
dla wyboru Grantobiorców w ramach realizacji projektów grantowych oraz dla operacji
realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.
Po wystąpieniu, Przewodniczący Krzysztof Szawara powrócił do punktu 5 porządku
obrad: Podjęcie uchwał.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 142/XVII/2016 w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożył Burmistrz Stanisław Woś.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 143/XVII/2016 w sprawie ustalenia wysokości
opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Hucie Różanieckiej.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 144/XVII/2016 w sprawie ustalenia wysokości
opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Rudzie Różanieckiej.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 145/XVII/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Narol.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożył Sekretarz Daniel Lomber, który
również odpowiedział na zapytanie Radnego Mariana Słońca dotyczące utrzymania
czystości i porządku bezpośrednio przy posesjach przez właścicieli.
Wobec braku uwag oraz innych zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 146/XVII/2016 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożył Sekretarz Daniel Lomber.
Wobec braku uwag oraz innych zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
6

- rozpatrzenie projektu uchwały nr 147/XVII/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożył Sekretarz Daniel Lomber.
Wobec braku uwag oraz innych zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 148/XVII/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożył Sekretarz Daniel Lomber, który
również odpowiedział na zapytanie Radnego Grzegorza Dominika, w sprawie stawki 8
złotych (dot. § 4.1 projektu uchwały).
Wobec braku uwag oraz innych zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Po głosowaniu, o godz. 13:30 obrady opuścił radny Marian Słoniec, pozostało 10
radnych (66,7%). Przewodniczący Krzysztof Szawara kontynuował obrady zgodnie z
przyjętym porządkiem obrad.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 149/XVII/2016 w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożył Sekretarz Daniel Lomber.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 150/XVII/2016 w sprawie przyjęcia Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Narol.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożył Sekretarz Daniel Lomber.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 151/XVII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości .
(Dotyczy: 1 działki w Narolu).
Wobec braku uwag oraz innych zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 152/XVII/2016 w sprawie zbycia nieruchomości
mienia komunalnego w ramach sprzedaży bezprzetargowej.
(Dotyczy: 1 działki w Jędrzejówce).
Wobec braku uwag oraz innych zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 153/XVII/2016 w sprawie zbycia nieruchomości
mienia komunalnego .
(Dotyczy: 1 działki w Narolu)
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożył Przewodniczący Krzysztof
Szawara, który poinformował, chodzi o działkę, co do której projekt uchwały został
zdjęty z porządku obrad na jednej z wcześniejszych sesji, a teraz jesteśmy już po
zebraniu wiejskim i projekt uchwały został przygotowany na dzisiejsza sesję.
Głos zabrała Radna Maria Obuchowska, która powiedziała: „Szanowni Państwo,
zwracam się w imieniu mieszkańców Młynek. Od strony południowej jest zarośnięte
stare pastwisko, na którym są lasy państwowe. Od strony południowej nam nic nie
zagraża. Od strony wschodniej i zachodniej również, bowiem są tam młodniki, które w
sposób dostateczny chronią nas przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Gorzej
przedstawia się sytuacja od strony północnej. W momencie, gdy zaczniemy sprzedawać
ten las, który jest rzecz jasna własnością gminy, odsłoni nam się ta przestrzeń od strony
północnej. Starzy ludzie upoważnili mnie do zadania pytania: - Czy Gmina zamierza
odsłonić nam część północną Młynek? Nasze bezpieczeństwo naprawdę będzie wtedy
zagrożone. Mówi Pan Przewodniczący, że sprawa była poruszana na zebraniu. Za
skrzynkę piwa Panie Przewodniczący ja też wszystko załatwię, tylko szkoda, że nie
wiedziałam o tym. Szanowni Państwo, mieszkańcy Młynek bardzo są zainteresowani,
by ten las nie został sprzedany, bo odlesić czy odrolnić grunty można i można później
wyciąć drzewa i my staniemy się ofiarą tejże, dzisiejszej uchwały. W imieniu
mieszkańców Młynek proszę Państwa żebyśmy odrzucili tą uchwałę. Finanse finansami
Panie Przewodniczący, ale bezpieczeństwo ludzi uważam, że jest sprawą
najważniejszą. Jesteśmy położeni w dole i wiatr północny spowoduje to, że będą
zawieje, zamiecie i wiatry, które w sposób groźny będą dewastować nasze domy czy
posesje. W imieniu mieszkańców Młynek wnoszę o odrzucenie po raz kolejny tej
uchwały. Dziękuję.”
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnej Marii Obuchowskiej, do kogo
kierowane jest pytanie o odsłonięcie Młynek? Radna odpowiedziała, że do Rady.
Przewodniczący ponowił prośbę o ukierunkowanie pytania. Radna Maria Obuchowska,
powiedziała, że „My mieszkańcy nie mamy nic przeciwko sprzedaży całego pustego
młyna, ponieważ mammy jeszcze lasy państwowe, które nas bezpiecznie chronią, ale
stanowczo sprzeciwiamy się rozparcelowania gruntów lasów od strony północnej. W
związku z tym Przewodniczący uznał, że jest to wniosek Radnej Marii Obuchowskiej, by
uchwałę odrzucić. Radna zgodziła się z tym i dodała, że zadała pytanie czy zamierzamy
część północną rozparcelować, kierowany do Przewodniczącego. Jeżeli
Przewodniczący nie jest w stanie odpowiedzieć, to może odpowie Pan Burmistrz.
Złożyłam również wniosek w imieniu mieszkańców, którzy żyją tam do wieków, by nie
dokonywać sprzedaży tej działki od strony lasu”.
Głos zabrał Burmistrz Stanisław Woś, który powiedział: „Zgodnie z przepisami
prawa jest to las, na który jest sporządzony operat urządzenia lasu. Nawet jeśli
sprzedajemy las, to nabywca musi prowadzić gospodarkę zgodnie z operatem. Nie jest
powiedziane, że on ten teren wylesi. „On” lub „ona” bowiem sprzedaż odbywa się w
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trybie przetargu nieograniczonego. Procedura zmiany użytku jest dość droga, bowiem
za 1 hektar koszt wynosi 90 tys. złotych, dodatkowo należy uzyskać odpowiednie
zgody. Co do pytania czy zamierzamy sprzedać tam całość lasu, to na ten czas nie ma
takiego zamiaru, bowiem jest tylko ta działka wydzielona z części tej leśnej. Jeżeli
kiedyś Państwo jako Rada, będziecie chcieli i mieszkańcy wyrażą zgodę i będzie taka
potrzeba, to wtedy Rada na sesji taką decyzję podejmie. Nie ma w tym względzie
żadnego ograniczenia. Pytanie jest poniekąd retoryczne, bowiem byliśmy wszyscy na
zebraniu wiejskim i wiemy jak to wyglądało, dlatego proszę nie obrażać tych, którzy byli
i głosowali, mówiąc, że za skrzynkę piwa. Był zarówno Pan Przewodniczący, ja byłem i
Pan Sekretarz i skrzynki piwa myśmy nie pili”.
Radna Maria Obuchowska złożyła wniosek formalny, by zdjąć projekt tej uchwały z
porządku dziennego.
W związku z powyższym Przewodniczący Krzysztof Szawara poddał wniosek pod
głosowanie. Za zdjęciem projektu uchwały z porządku obrad głosowało 4 radnych,
przeciw głosowało 5 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
W związku z tym przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, wstrzymało
się 3 radnych.
Głos zabrała Radna Maria Obuchowska, zgłaszając votum separatum. Powiedziała:
„Zgłaszam swoje zdanie odrębne, z racji tej, że my tworzymy dokumenty, a one nam
kiedyś będą potrzebne”.
Na tym zakończono głosowanie projektów uchwał.
Ad. 6. Interpelacji i zapytań Radych:
- Radny Grzegorz Dominik poinformował, że na terenie Jędrzejówki pojawił się groźny
Barszcz Sosnowskiego i zapytał, jakie środki zostaną podjęte. Odpowiedział Burmistrz
Stanisław Woś, który poinformował, że wcześniej nie spływały informacje o takim
zagrożeniu, ale niezwłocznie zostaną podjęte środki, do których my jako gmina w takim
przypadku jesteśmy zobligowani.
- Radny Mateusz Margol zapytał, czy są przewidziane sankcje karne za zaniedbanie
czystości i porządku przez właściciela posesji oraz terenu przylegającego?
Odpowiedzi udzielił Sekretarz Daniel Lomber, który powiedział, że sankcje są zapisane
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku publicznego i zapisach Regulaminu
utrzymania porządki czystości na terenie Gminy Narol. Niestety trudne jest już samo
egzekwowanie tych zapisów, bo łatwiej jest w obszarach miast gdzie są Straże
Miejskie. My musielibyśmy posiłkować się Policją. Temat jest jednak dodatkowo trudny,
albowiem określenie kiedy teren jest nieuporządkowany nie jest zapisem
szczegółowym. Z tego co wiem, zgodnie z prawem Burmistrz może wydać decyzję
administracyjną, za niewykonanie której podlega odpowiednia sankcja prawna. Tak
więc teoretycznie jest to możliwe, jednak praktycznie do wykonanie już bardzo trudne.
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Ad. 7. Sprawy różne:
Spraw różnych nie poruszano.
Ad. 8. Zakończenie sesji.
Przewodniczący obrad Krzysztof Szawara stwierdził, że porządek obrad
dzisiejszej sesji został wyczerpany. Przewodniczący podziękował Radnym, Sołtysom
oraz zaproszonym gościom za przybycie oraz udział w XVII sesji Rady Miejskiej w
Narolu i o godz. 14:10 zamknął obrady.
Protokołował:
Krzysztof Świętojański

Prowadzący obrady:
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Narolu

Krzysztof Szawara
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