RADA MIEJSKA W NAROLU

PROTOKÓŁ z XXIII sesji
VII kadencji Rady Miejskiej w Narolu
Data sesji: 26 stycznia 2017 r.
Miejsce sesji: Urząd Miasta i Gminy w Narolu przy ul. Rynek 1.
Godzina rozpoczęcia sesji: 11:10
Godzina zakończenia sesji: 12:55
Numery podjętych uchwał: 199/XXIII/2017 – 204/XXIII/2017
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.
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:

- przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Narol na 2017 rok,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narol na lata 2017-2027,
- upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,
- ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Narol,
- ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Narol, w postępowaniu rekrutacyjnym dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej,
- zbycia nieruchomości mienia komunalnego,
- 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).
Ad. 3. Protokół z XXII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Narolu z 20 grudnia 2016 roku został
przyjęty jednomyślnie.
Ad. 4. Burmistrz Stanisław Woś przedstawił informację o swoich działaniach w okresie miedzy
sesjami, tj. od 20 grudnia do 26 stycznia 2017 i powiedział: „Panie Przewodniczący,
Pani i Panowie Radni, szanowni Państwo Sołtysi, zaproszeni goście. Od ostatniej sesji
upłynął ponad miesiąc, z tym, że był to okres specyficzny, świąteczno-noworoczny, ale
dla mnie i dla Pani Skarbnik był to czas wytężonej pracy nad zamknięciem budżetu.
Zamknęliśmy się nadwyżką na koncie, nie brakło nam środków na dzień 31 grudnia.
W tym dniu również upłynął termin naboru wniosków, a w zasadzie fiszek
wnioskowych, które przyjmował Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy
Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Myśmy samodzielnie złożyli dwie fiszki
ofertowe. Jedna z gminą Birki na modernizację dróg, czyli transport lokalny oraz drugą
fiszkę z miastami Żółkiew i Jaworów na bezpieczeństwo publiczne, tj. zakup ciężkiego
samochodu strażackiego. Teraz te fiszki są badane przez ich ekspertów i na podstawie
tej oceny dowiemy się, czy zostaniemy zakwalifikowani do dalszego postępowania.
Dopiero po tym, będziemy musieli przedstawić pełną dokumentacje, wniosek. Oprócz
tego współuczestniczymy w dwóch innych projektach, o których wspominałem już
wcześniej. Jeden ze Związkiem Gmin Ziemi Lubaczowskiej w zakresie ochrony
środowiska, tj. projekt turystyczny oraz drugi wspólnie z gminą Cieszanów i gminami
lubelskimi w projekcie turystycznym na modernizację Szlaku Jana III Sobieskiego, w
którym chcielibyśmy wykonać zagospodarowanie tzw. „Psich Górek”. To tyle odnośnie
roku ubiegłego, natomiast w bieżącym już trwają pierwsze prace nad nowym budżetem.
Odbyło się pierwsze wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej, na którym
przedstawiałem zawartość całego budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej. Później
odbywały się posiedzenia poszczególnych Komisji, w tym wspólne Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu z Komisją Rewizyjną. Każdy z Państwa Radnych mógł się
wypowiedzieć, każdy zgłosił swoje uwagi, wnioski. Część z nich ująłem w tym projekcie
budżetu w autopoprawkach, a część wniosków jest już w tych ujętych środkach
budżetowych. Jeżeli zaś chodzi o duże wydatki, to będziemy starali się zabezpieczyć je
z chwilą opracowania bilansu i gdy będą wolne środki.
Liczę również na oszczędności poprzetargowe. W chwili obecnej
przygotowujemy dwa przetargi. Jeden na rozbudowę SDS w Lipsku, zaś drugi na
likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Narolu. Rozpoczęły się
przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę obiektu lekkoatletycznego, gdzie
mamy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. W tych trzech działaniach mogą pojawić
się oszczędności i wtedy będziemy zastanawiać się, gdzie te środki przeznaczyć.
Potrzeb jest dużo, wiele Państwa wniosków zgłaszanych będziemy starali się ująć i
zrealizować.
Szanowni Państwo na dzisiejszą sesje przygotowany jest najważniejszy niejako
akt prawny obejmujący wszystkie dziedziny życia naszej Gminy, którymi zajmuje się
samorząd. Szczegółowo przedstawiałem te informacje na posiedzeniach
poszczególnych Komisji.
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Powiem, że zgłaszane wnioski na zakup równarki i zakup piaskarki są ujęte w
autopoprawce. Mamy również zabezpieczone środki na tzw. fotowoltaikę jak również
dokonaliśmy stosownych zmian, uwzględniających wnioski zawarte w opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Opinia była pozytywna, jednak możemy uchwalać budżet po
uwzględnieniu tych uwag. Musze jeszcze dodać, że wzrosła płaca minimalna i tutaj
będziemy musieli dostosować wynagrodzenia, tak aby płaca dla osób zatrudnionych na
czas nieokreślony była nieco większa.
Szanowni Państwo, Pani i Panowie Radni, proszę o przyjęcie tego budżetu na
2017 rok. Jeżeli są jakieś pytania do mnie, to proszę bardzo.”
Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za
informację i przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad. 5. Podjęcie uchwał:
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 199/XXIII/2017 w sprawie przyjęcia uchwały
budżetowej Gminy Narol na 2017 rok.
Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały złożyła skarbnik Małgorzata Ważna oraz
Burmistrz Stanisław Woś. Przewodniczący Krzysztof Szawara przedstawił opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz protokoły z posiedzeń Komisji stałych przy
Radzie Miejskiej w Narolu.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
2 wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 200/XXIII/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Narol na lata 2017-2027.
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 201/XXIII/2017 w sprawie upoważnienia do
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała został przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 202/XXIII/2017 w sprawie ustalenia kryteriów oraz
liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina 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 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
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- rozpatrzenie projektu uchwały nr 203/XXIII/2017 w sprawie ustalenia kryteriów
naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Narol, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.
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 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 204/XXIII/2017 w sprawie zbycia nieruchomości
mienia komunalnego. (dot. działki w Młynkach)
Głos zabrała Radna Maria Obuchowska, która powiedziała: „Panie Przewodniczący
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Po ostatniej sesji, kiedy miało miejsce zdjęcie tej
uchwały z porządku obrad, odbyło się zebranie z mieszkańcami Młynek, którzy po
burzliwej dyskusji podjęli decyzję, o tym żeby dokonać sprzedaży tej działki, bo
potrzebne są pieniądze. Ale Pana Burmistrza poproszę w tym momencie, żeby nam
powiedział, bo będą tam jeszcze dwie działki, by w tym momencie określił drogę
dojazdową do tych przyszłych dwóch działek. Dlaczego o to proszę? Otóż Proszę
Państwa, słowo urzędnika jest słowem ulotnym i z dzisiejszej sesji powstaje protokół,
który mieszkańcy chcą zatrzymać na przyszłość, żeby ktoś w przyszłości nie pokusił się
o zasądzeni drogi koniecznej przez te posesje, które są w tym momencie własnością
Pana Wróbla, Pani Wolańczyk i Państwa Szumilaków. O to głównie chodzi. ie stawiamy
przeszkód, żeby sprzedać te działki, tylko chcemy mieć precyzyjnie określoną drogę
dojazdową do nowopowstających działek. Dziękuję.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Stanisław Woś, który powiedział, że to o czym
Pani mówi, nie jest kompetencją Burmistrza, tylko leży w kompetencji Rady Miejskiej.
Jeżeli będą takie sugestie ze strony Rady by wydzielić tutaj drogę, przygotować czy
wybudować na nowo, to zostanie to wykonane. Muszą być zabezpieczone środki. Jeżeli
będziemy sprzedawać działki, później przy opracowywaniu decyzji o warunkach
zabudowy, będziemy musieli wskazać, z której strony będzie dojazd. Z tego paska,
który pozostaje między rzeką, a tą działką czy potencjalnymi dwoma kolejnymi, to
będzie naturalnie droga dojazdowa do tych posesji. Od lasu, nie przez posesje. Drogę
konieczną określa się tylko wtedy, kiedy nie ma dojazdu.
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.
Na tym zakończono głosowanie projektów uchwał.
Ad. 6. Interpelacji i zapytań Radych:
Interpelacji i zapytań nie zgłaszano.
Ad. 7. Sprawy różne:
Spraw różnych nie omawiano.
Ad. 8. Zakończenie sesji.
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Przewodniczący obrad Krzysztof Szawara stwierdził, że porządek obrad
dzisiejszej sesji został wyczerpany. Przewodniczący podziękował Radnym, Sołtysom
oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w XXII sesji Rady Miejskiej w Narolu,
i o godz. 12:55 zamknął obrady.

Protokołował:
Krzysztof Świętojański

Prowadzący obrady:
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Narolu

Krzysztof Szawara
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