RADA MIEJSKA W NAROLU

PROTOKÓŁ z XIX sesji
VII kadencji Rady Miejskiej w Narolu
Data sesji: 31 sierpnia 2016 r.
Miejsce sesji: Urząd Miasta i Gminy w Narolu przy ul. Rynek 1.
Godzina rozpoczęcia sesji: 11:10
Godzina zakończenia sesji: 12:15
Numery podjętych uchwał: 161/XIX/2016 – 168/XIX/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.
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:
- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Narol na 2016 rok,
- zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Narol,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Narolu na gminne Centrum Usług
Wspólnych w Narolu oraz nadania statutu,
- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
- regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Narol,
- Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów użyteczności publicznej
meczów piłki nożnej nie będących imprezą masową,
- zniesienia pomnika przyrody,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
- zbycia nieruchomości mienia komunalnego,
- zbycia nieruchomości mienia komunalnego w ramach sprzedaży bezprzetargowej,
- 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
oraz Sołtysów.
Ad. 2. Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji (zał.
nr 1) oraz poinformował o zmianie porządku obrad i zdjęciu z porządku obrad czterech
projektów uchwał.
Ad. 3. Protokół z XVIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Narolu z 22 lipca 2016 roku został
przyjęty jednomyślnie.
Ad. 4. Burmistrz Stanisław Woś przedstawił informację o swoich działaniach w
okresie miedzy sesjami, tj. od 22 lipca do 31 sierpnia 2016 roku i powiedział: „ Sesja
poprzednia miała miejsce 22 lipca i od tego czasu wydarzyło się kilka spraw zarówno w
procesie inwestycyjnym oraz organizacyjnym naszej gminy. Zacznę od tego, że
dzisiejsza sesja zwołana jest w związku z potrzebą uchwalenia konkretnych uchwał,
których projekty przygotowaliśmy. Chodzi mi o przygotowane projekty uchwały
budżetowej oraz uchwały zmieniającej termin wdrożenia funkcjonowania Gminnego
Centrum Usług Wspólnych. Tutaj termin wcześniej był ustalony na 1 września, jednak
trwają prace przygotowawcze związane z przejęciem majątku od Gminnej Spółdzielni,
bowiem żeby dokonać formalnego przejęcia należy podzielić działkę GS i zrobić
inwentaryzację techniczną obiektu, doprowadzając do wydzielenia lokalu odrębnego.
Jesteśmy na ukończeniu tej procedury. Najprawdopodobniej odpowiednia uchwała
zostanie przygotowana na kolejna sesję. O dalszych pracach, środkach na adaptację i
przydziale pomieszczeń będziemy jeszcze rozmawiać po przyjęciu uchwały.
W ostatnim czasie odbyło się wiele spotkań, w tym organów Rady Miejskiej;
dwukrotnie spotykała się Komisja Rewizyjna, raz Komisja Oświaty, Kultury i Spraw
Socjalnych oraz posiedzenie Konwentu. Na tych posiedzeniach omawiałem projekty
uchwał oraz sprawy, które są przygotowywane na dzisiejszą sesję.
W sierpniu w Jędrzejówce odbyły się Dożynki Wiejskie, w Lipsku było Święto
Samuela Lipskiego, a w miniona niedzielę odbywały się Dożynki Powiatowe, w których
również nasze reprezentacje Kół Gospodyń brały udział. W najbliższym czasie odbędą
się również kolejne imprezy kulturalne w Narolu. W sobotę 10 września w narolskim
kościele odbędzie się Koncert „Wielka Msza Św. Jana Pawła II” w wykonaniu
austriackiej sopranistki Katarzyny Zielińskiej, zaproponowała wykonanie koncertu w
Narolu, z racji znajomości zmarłego już Mariana Jakubiszyna. Koncert objęli patronatem
Konsul Austrii, Biskup Marian Rojek i Marszałek Województwa Podkarpackiego. Dzień
później na rynku, tutaj przy ratuszu, będzie miała miejsce gala myśliwska pod nazwą „II
Powiatowy Festiwal Tradycji i Kuchni Myśliwskiej”, na które serdecznie Państwa już
dzisiaj zapraszam.
Przechodząc do spraw inwestycyjnych musze z przykrością poinformować, że
wniosek na adaptacje starej szkoły w Narolu Wsi został rozpatrzony negatywnie.
Zgłaszaliśmy protest z racji znikomego uchybienia (wartość minimalnie przekroczyła 1
mln. złotych, a zarząd województwa dofinansowywał będzie tylko wnioski do tej granicy,
natomiast firma przygotowująca dane nie wyliczyła jednego wskaźnika, tj efektu
cieplnego). Protest nasz również nie został pozytywnie rozpatrzony. Nabór jednakże
będzie również w przyszłym roku i będziemy go znowu składali. Pozytywnie
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rozpatrzono natomiast wniosek na rozbudowę ŚDS w Lipsku, jest na trzecim miejscu
listy rankingowej i będziemy to zadanie realizować.
Współfinansowana ze środków Ministerstwa w ramach tzw. „powodziówek” jest już
zakończona, wykonawca ma już zapłacone i czekamy na zwrot przyznanej nam dotacji.
Jeżeli chodzi o drogi wykonywane w ramach dofinansowania z PROW (8 dróg), to
wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął zadanie, czyli przebudowę tych dróg.
Złożyliśmy również wniosek do funduszu Polsko-Słowackiego wspólnie ze
Słowacką miejscowością Mylnica. Po naszej stronie dotyczy on modernizacji-remontu
cerkwi w Woli Wielkiej, a po stronie słowackiej dotyczy remontu kościoła
ewangelickiego. Tutaj zostało zgłoszone 50 wniosków i jest duże prawdopodobieństwo,
że wsparcie możemy otrzymać, aczkolwiek obaczymy jak będzie to ocenione.
Złożyliśmy również wniosek na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w
Płazowie i na przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej. W chwili
obecnej przygotowujemy się do kolejnego naboru w ramach programy współpracy
transgranicznej PL-BY-UA i tutaj prowadzimy rozmowy z partnerem ze strony
Ukraińskiej i w najbliższym czasie pojedziemy by sprecyzować kierunki ewentualnej
płaszczyzny dla aplikowania o środki. Myślimy tutaj o ponownym złożeniu wniosku na
składaną wcześniej modernizację stadionu lub wniosku na modernizację parków, czyli
tzw. „Ogrodu Włoskiego” lub „Psich Górek”. Zobaczymy jak partner z drógije strony
będzie podchodził do takich kierunków działania.
Jeszcze może okazać się, że otrzymamy jeszcze jedną promesę na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych, ale nie ma jeszcze decyzji ministerialnej na wniosek
Wojewody. Przygotowujemy się do modernizowania, czy położenia nawierzchni na
krótkich odcinkach dróg, które wymagają poprawy stanu nawierzchni, myślę tutaj o ulicy
Wesołej w Narolu.
To tyle informacji dotyczących pracy pomiędzy sesjami i jeżeli są jakieś pytania
to bardzo proszę, jestem do Państwa dyspozycji.”
Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za
informację i przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad. 5. Podjęcie uchwał:
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 161/XIX/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2016 rok.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożyła Skarbnik Małgorzata Ważna.
- Pytanie zadał Radny Grzegorz Dominik, który zapytał czym spowodowany jest brak
pieniędzy w Gminnym Ośrodku Kultury w Narolu i skąd taka dotacja 70 tys. złotych?
Skarbnik Małgorzata Ważna odpowiedziała, że zwiększenie dotacji spowodowane jest
tym, że były większe koszty Majówki i większe koszty Jarmarku, do poprzedniego roku i
z tego powodu jest zwiększona dotacja.
Wobec braku innych pytań, 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 162/XIX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie
zmiany nazwy Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomicznego-Administracyjnego
Szkół w Narolu na Gminne Centrum Usług Wspólnych w Narolu oraz nadania
statutu.
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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 163/XIX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie
organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i
organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Narol.
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 164/XIX/2016 w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych.
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 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 165/XIX/2016 w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na
terenie 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 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 166/XIX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości.
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 167/XIX/2016 w sprawie zbycia nieruchomości
mienia komunalnego w ramach sprzedaży bezprzetargowej.
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 168/XIX/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Miasta i Gminy Narol.
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.
Na tym zakończono głosowanie projektów uchwał.
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Ad. 6. Interpelacji i zapytań Radych:
- Radny Marian Słoniec zwrócił się z zapytaniem, kiedy ruszą prace przy naprawie
chodnika w Lipsku, w kierunku cmentarza. Odpowiedzi udzielił burmistrz Stanisław
Woś, który poinformował, że wykonawca zgodnie z zapytaniem ofertowym firma ma
czas na zakończenie prac do końca października i ten termin jest jedynym
zobowiązującym. Kwota na przełożenie, to 92 tys. złotych. Mieliśmy nadzieję, że uda
się jeszcze z pozostałych środków wykanmy projekt na fragment chodnika w kierunku
Lipia i rudzie Różanieckiej, ale niestety zbyt mało zostało. Tą nadwyżkę powiat
zamierza przeznaczyć na wykonanie mapy do celów użytkowych. Natomiast proponują,
by w budżecie na 2017 roku zawrzeć kwotę na dalsze prace i wykonane byłoby to w
przyszłym roku.
Głos zabrał również sołtys sołectwa Lipsko, Antoni Steczkiewicz, który stwierdził,
że wie od Starosty, iż prace ruszą w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

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 XVIII sesji Rady Miejskiej w
Narolu. Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich obecnych do udziału w zbliżającym
się koncercie „Wielka Msza Św. Jana Pawła II”, który 10 września odbędzie się w
narolskim kościele oraz zaprosił do udziału w „II Powiatowym Przeglądzie Tradycji i
Kuchni Myśliwskiej”, który 11 września odbędzie się na narolskim rynku.
Przewodniczący o godz. 12:15 zamknął obrady.

Protokołował:
Krzysztof Świętojański

Prowadzący obrady:
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Narolu

Krzysztof Szawara
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