
                                     Protokół  Nr XIV / 2016 

 
z XIV sesji Rady Gminy Dynów odbytej w dniu 22 stycznia 2016 roku w sali                                                                                                

Urzędu Gminy w Dynowie , godz. rozpoczęcia 900 godzina zakończenia 1330 

 

   Obradom przewodniczyła Pani Beata Skiba – Przewodnicząca Rady Gminy Dynów.  

Lista obecności radnych i biorących udział w sesji osób stanowi załącznik nr 1,2,3. 

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie.  

Projekty dokumentów przesłano wraz z zawiadomieniem. 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4. 

Ad 1. Otwarcia XIV sesji Rady Gminy Dynów dokonała Przewodnicząca Rady – witając Panie 

i Panów radnych, radnych Powiatowych i Sołtysów, Panią poseł – Krystynę Wróblewską  oraz 

przybyłych gości na sesję. W sesji uczestniczyli również mieszkańcy wsi Dąbrówka 

Starzeńska, Harta i Ulanica (lista obecności załącznik do niniejszego protokołu).  

W chwili rozpoczęcia obrad na sali było obecnych 15 radnych na ogólny stan rady 15-tu 

radnych co stanowi o prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady zapytała czy są może jakieś propozycje do porządku obrad oraz pytania. 

Pan Pudysz – radny poprosił o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Pawłokoma na lata 2016-2023. Poinformował radnych, 

że plan ten będzie potrzebny do wniosku, który zostanie złożony w sprawie drogi na 

Radanówki.  

Ad. 2 Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty – jednogłośnie. 

Ad. 3 Wybór komisji uchwał i wniosków – przy trzech głosach wstrzymujących do komisji 

weszli: 

1. Pani Bachurska Łucja 

2. Pan  Domin Franciszek 

3. Pan  Pudysz Tadeusz 

 

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Pytań nie było. 

 

 Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 rok. 

Odczytanie projektu uchwały. 

Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Dynów na 2016 rok (opinia pozytywna). 

Pan Skarbnik poprosił Wysoką Radę o wyrażenie zgody na zapis  w  dziale –  Transport  

i łączność do uchwały budżetowej - zakupu sprzętu do utrzymania dróg, tj. piaskarka 

zawieszana i pług do odśnieżania. Będzie to kwota 15 tys. z pieniędzy w ramach utrzymania 

dróg gminnych 7,5 tys., a druga połowa z obiektów komunalnych 7,5 tys. Proszę o zgodę Radę. 

Mamy podpisane umowy w niektórych miejscowościach na odśnieżanie ale nie za bardzo 

niektórzy są tym zainteresowani. Następnie Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad 

projektem budżetu. 

Głos zabrał Pan Stochmal – radny wsi Harta – kredyt zaciągnięty w 2013 roku 1.500 000 zł. 

odsetki od tego kredytu to kwota 337 tys. czy te odsetki są duże czy małe na pewno jest jakiś 

harmonogram spłaty. Koszty szkół, subwencja oświatowa 6 ml. gmina dopłaca 3 ml. co daje 

28 % całości wydatków gminy na oświatę, administracja 2 ml. co daje 22% . Szukamy 

oszczędności może w urzędzie poszukać oszczędności czy są potrzebni kierownicy to też 

zwiększyło koszty dawniej nie było i wszystko funkcjonowało. Ten Pan, który został przyjęty 

na to stanowisko do pisania wniosków czy ta Pani, która pisała wnioski to by to dalej mogła 

robić zresztą nie mamy pieniędzy na wkład własny. Mam prośbę żeby zrobić takie zestawienie 

każdej szkoły wtedy na spokojnie przeanalizujemy każdą szkołę, że dla danej szkoły będą takie 
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a takie koszty, zyskujemy tyle albo tracimy tyle. Musimy też uwzględnić, że część dzieci może 

nie przejść do danej szkoły i tracimy subwencję, koszty autobusu też będą i wiele innych rzeczy. 

Trzeba przeanalizować każdą szkołę osobno bo wtedy będziemy mieli obraz, że  ta szkoła 

przynosi koszty a druga nie przynosi. Proszę tutaj radnych o przeanalizowanie, przemyślenie 

jak będziemy głosować żeby to wszystko wziąć pod uwagę. Tutaj może jeszcze jedna taka moja 

sugestia żeby na urzędzie gminy wywiesić tablicę ze stanowiskami poszczególnych 

urzędników z funkcją ponieważ wiele osób jest gdzieś za granicą i jak przyjadą i chcieliby coś 

załatwić w urzędzie będzie łatwiej. 

Pani Ostafińska – radna wsi Dąbrówka Starzeńska – chciałabym się odnieść do zakupu tego 

sprzętu uważam, że jest to dobry pomysł ale czy się później nie okaże tak jak do tej pory, ludzie 

się denerwują bo droga rano nie odśnieżona, dopiero koło południa. Czy pracownik który 

będzie się opiekował tym sprzętem da radę wszystko to zrobić. Jest osoba, która u nas odśnieża 

i posypuje ale Pan, który to robi to sobie bagatelizuje. 

Pan Kamiński – radny wsi Ulanica – ja uważam, że ten sprzęt nie spełni naszych oczekiwań, 

położenie naszej gminy jest takie a nie inne miejscowości od siebie oddalone może by wynająć 

sprzęt w każdej miejscowości. Myślę, że nie do końca dobry pomysł z tym zakupem. 

Pani Pancerz – radna wsi Dylągowa – odśnieżanie w Dylągowej jest na samym końcu, dopiero 

około godziny dziesiątej albo później. Ostatnio droga została posypana a później odśnieżona 

myślę, że to powinno być w odwrotnej kolejności.                

Więcej pytań nie było.  

Przewodnicząca Rady poprosiła Pana 

 Pudysza – Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Budżetu i Finansów o opinię w sprawie 

projektu budżetu. 

Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja nie wprowadziła poprawek  

i przesunięć. Komisja wnosi do Rady o przejęcie budżetu na 2016 rok w takiej formie w jakiej 

został przedstawiony.     

W związku z powyższym Przewodnicząca przystąpiła do głosowania. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – za 14 głosów, przeciw nie było, 1 -głos 

wstrzymujący. Uchwała Nr XIV(57)2016. 

Ad.6  Pojęcie uchwały w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. 

Pan Skarbnik odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie WPF  opinia 

negatywna. Uchwała była omawiana na posiedzeniach obu Komisji, dalej mamy wskaźnik 

przekroczony jest duży problem czy będzie program naprawczy co zdecyduje RIO zobaczymy. 

Pytań i uwag nie było.    

W związku z powyższym Przewodnicząca przystąpiła do głosowania. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – jednogłośnie - za 15 głosów, przeciw nie było, 

głosów wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XIV(58)2016. 

  

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej.  

Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą. 

Pan Skarbnik poinformował, że budowa chodnika w miejscowości Pawłokoma będzie 

realizowane przez Powiat w ramach pomocy finansowej ale środki które są zapisane pochodzą 

z funduszu sołeckiego wsi Pawłokoma mamy nadzieję, że Powiat dołoży troszkę więcej. 
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Pytań nie było. 

 W związku z powyższym Przewodnicząca przystąpiła do głosowania. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – jednogłośnie - za 15 głosów, przeciw nie było, 

głosów wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XIV(59)2016. 

 Przewodnicząca ogłosiła 10min. przerwę. Po przerwie zostały wznowione obrady. 

 

 Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 

Starzeńskiej. 

Pani Błotnicka Od 1 września 2016 roku przewidujemy zmianę struktury organizacyjnej 

Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej o strukturze organizacyjnej klas 1-6 z 

oddziałem przedszkolnym do struktury organizacyjnej klas 1-3 z oddziałem 

przedszkolnym. Reorganizacja szkoły  spowodowana jest zmniejszającą się liczbą uczniów 

i pogarszającą sytuacją ekonomiczną gminy w części dotyczącej prowadzenia szkół. 

Uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej swój obowiązek 

szkolny spełniać będą w Szkole Podstawowej w Pawłokomie prowadzonej przez gminę. 

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce Starz. zatrudnionych jest 12 nauczycieli stanowiących 

łącznie 7,89 etatów nauczycielskich ( stan na 30.09.2015 r. SIO ). W tym nauczyciele 

pełnozatrudnieni stanowią 6 et. nauczyciele niepełnozatrudnieni stanowią 1,89 et. 

W wyniku planowanej reorganizacji szkoły do klas 1-3 i oddziałem przedszkolnym  przy 

łączonych klasach do dyspozycji nauczycieli byłoby do 82 godz./tyg. t.j. ok. 4,65 etatów 

nauczycielskich.  Liczba godzin nauczycielskich uzależniona jest od ramowych planów 

nauczania, liczby uczniów w klasie, liczby godzin łączonych oraz potrzeb uczniów.   

W związku z powyższym przewiduje się, że w wyniku obniżenia stopnia organizacyjnego 

szkoły 3,24 et. nauczycielskich ulegnie redukcji. 

Należy również rozważyć zmniejszenie zatrudnienia pracowników obsługi z 1,75 etatu do 1,25 

etatu.        

Dyskusja w sprawie przekształcenia szkół. 

Pan Śliwa – radny wsi Harta, interesują mnie bardziej finanse czy my dokładamy ile subwencji 

i czy reforma nasza nie zderzy się z reformą rządową to bardziej pytanie do Pani Poseł. 

Pani Ostafińska – kiedy się spodziewać skutków finansowych – oszczędności. 

Pan Stochmal radny wsi Harta nie każdy jest w stanie zapamiętać ten cyfry myślę, że każdy 

radny chciałby dostać wyliczenie kosztów dla każdej szkoły, bo ja bym prosił o przesłanie na 

meila. 

Pani Ostafińska radna wsi Dąbrówka – czy Laskówka po reorganizacji utrzymuje inne szkoły 

nie wydaje mi się tak samo są koszty utrzymania i na pewno nie małe. 

Następnie Rodzice  z poszczególnych miejscowości odczytali petycje skierowane do Pani Wójt, 

Rady Gminy w sprawie pozostawienia szkół i nie przeprowadzania reorganizacji (pisma 

rodziców wraz z listą popierającą stanowią zał. do niniejszego protokołu). 

Pan Pudysz – radny wsi Pawłokoma – postawił wniosek formalny o zakończenie dyskusji 
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 i przegłosowanie uchwał. Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie kto jest za 

wnioskiem Pan Pudysza, za – 7 osób, przeciw – 7 osób, 1 głos wstrzymujący.   

Głos zabrała Pani Poseł – powiem jaki jest plan generalnie bo my nie dawno mieliśmy rozmowy 

z Panem ministrem i powiem tak budżet państwa został uchwalony przez tamten rząd nie mamy 

wyjścia musimy tak go realizować zmiany to tylko jakieś kosmetyczne. Ja się zgadzam  

 z jednym, że subwencja dla tych małych szkół wiejskich jest po prostu za mała my mamy tego 

świadomość dlatego też Ministerstwo Edukacji szybkim projektem rządowym przygotowało 

pewne zmiany, między innymi jeżeli chodzi o gestie płacowe. Myśmy jeździli po Polsce  

i widzieliśmy problemy z likwidacją małych wiejskich szkół, czasem to były likwidacje 

niezasadne. Dlatego kurator oświaty dostał upoważnienie, że może dać prawo veta i opinia 

kuratora jest wiążąca dla gminy. Dlatego dla was mała wiejska szkoła jest bardzo ważna jest to 

taki kulturotwórczy organ. Ja postanowiłam tutaj w Dynowie utworzyć swoje biuro a teren jest 

tu bardzo trudny i mi się marzy, żeby tutaj wspomóc społeczność lokalną, żeby dynowszczyzna  

miała szansę rozwoju. Ja osobiście maiłabym do Państwa radnych prośbę żeby dać rok czasu 

my w tej chwili przygotowujemy reformę systemu edukacji, która będzie rodzić zmiany w 

stosunku do gmin, nauczycieli i wtedy jak mówił radny możecie Państwo natrafić na pewne 

zderzenie i nagle może zrobić się totalny bałagan będziemy powracać do 4 letniego liceum. Nie 

ma praktycznie gminy w Polsce żeby nie dokładała do oświaty i te małe wiejskie szkoły są 

pokrzywdzone i gminy muszą więcej dopłacać. Ja mogę obiecać, że tutaj na dynowszczyznę 

mogę sprowadzić Panią Minister i będziecie mogli z nią porozmawiać. Jeżeli mogę prosić 

Państwa radnych, Panią Wójt żeby dać w tym raku czas jednego roku, żeby się temu 

przyglądnąć, porozmawiać z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami jak ten problem wygląda 

ja wiem, że finanse są nieubłagalne ale czasem warto poczekać lub nie wybudować kawałka 

chodnika. 

Pan Pudysz – radny wsi Pawłokoma – nasz budżet wygląda tak 19 mln. Budżet, prawie 10 mln. 

Na oświatę, subwencja 6 mln. ponad 3 mln. dokładamy, prognoza finansowa nie wychodzi 

jesteśmy na granicy postępowania naprawczego jeżeli nie zrobimy tego to na przyszły rok 

budżetu rada nie uchwali. Jaka jest sytuacja są to szkoły, które mają po 20 ,30 uczniów o takich 

szkołach mówimy czy nas stać na utrzymanie tego. Mówi Pani, że Kurator może postawić veto 

ale czy kurator dołoży 2,3 mln. do szkoły, nie tylko veto a gdzie są finanse to o czym my 

mówimy, jesteśmy pod ścianą. Budżet gminy jest nie doszacowany po prostu te wydatki w 

rzeczywistości są wyższe gmina się kończy albo coś robimy.  

Pan Kamiński –radny ze wsi Ulanica – chciałbym powiedzieć tylko, że nie znam w Polsce 

szkoły żeby po przekształceniu nie została zlikwidowana. 
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Pan Martowicz – sołtys wsi Dylągowa niedawno było dofinansowanie do oświaty 2mln. 800 

zł; teraz słyszymy, że jest 3mln.800 zł; ja wiem, że co roku jest niż demograficzny. Ale warto 

przeczekać rok tak jak mówi Pani Poseł, posłuchać dobrej rady.  

Pan Kiełbasa – radny wsi Łubno, chodzi tutaj o trzy lata  z życia naszych dzieci, podstawiając 

nogę gminie do czego Państwo chcą doprowadzić z powodu braku infrastruktury  myślicie, że 

nie będą nasze dzieci wyjeżdżać za granicę co ich tu będzie trzymać. Sytuacja jest taka jaka jest 

albo Państwo nie wierzycie w to co mówicie albo się nie słyszycie. 

Pani Ostafińska – radna wsi Dąbrówka Starzeńska, chciałabym się odnieść do słów Pani Poseł, 

że warto poczekać ten rok może będą zmiany, ciekawe jak by to dotyczyło Pańskich dzieci czy 

by Pan tak chętnie głosował. Czy tak trudno posłuchać dobrej rady i poczekać ten rok. 

Pani Wójt – są to uchwały intencyjne to nie jest prawda, że po podjęciu tych uchwał my 

przekształcimy szkoły my będziemy mogli prowadzić rozmowy i konsultacje. Musimy i tak 

czekać na opinię Kuratora jeżeli ta opinia będzie negatywna to i tak nic nie zrobimy.                 

Pani Żaczek – chciałabym się zwrócić do szanownej Pani Poseł, usłyszałam kiedyś dwa, trzy 

lata temu w telewizji na temat likwidacji powiatów czy coś w tej kwestii jest planowane. 

Chodziłam na spotkania przedwyborcze jak na posła startował Pan Ożóg, obiecywał 

uporządkowanie prawa jakoś przez tyle lat Sejm w tym zakresie nie zrobił nic jakoś nie widzę, 

żeby coś logicznego się stało. 

Pani Przewodnicząca zwróciła się do Pani Żaczek, żeby te pytania, zadała w wolnych 

wnioskach Pani Poseł odpowie, bo teraz chciałaby przegłosować uchwały. 

Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej. 

Poinformowała Panią Janinę Ostafińską – radną z miejscowości Dąbrówka Starzeńska, że 

zgodnie z art. 25a, ustawy o samorządzie gminnym. Radny nie może brać udziału w głosowaniu 

w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. A Pani radna uczy w tej 

szkole. Następnie Przewodnicząca odczytała opinię radcy prawnego. Pani Ostafińska nie 

zgodziła się z opinią radcy i stwierdziła, że ma wyrok sądu, który mówi, że może głosować. 

Przewodnicząca obrad ogłosiła 5 min. przerwy na zapytanie telefoniczne do radcy prawnego. 

Po przerwie wznowiła obrady i poinformowała, że radca prawny podtrzymuje swoją opinię.  

W związku z powyższym Przewodnicząca rady jeszcze raz poinformowała radną  

o wykluczeniu z głosowania i przystąpiła do głosowania projektu uchwały.           

W wyniku głosowania uchwała została podjęta  - za 7 głosów, przeciw – 6 głosów, 1-głos 

wstrzymujący . Uchwała Nr XIV(60)2016. 

  Pani Ostafińska – radna wsi Dąbrówka Starzeńska nie brała udziału w głosowaniu. 
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Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. 

Bronisława Markiewicza nr 2 w Harcie. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Dyskusji i pytań nie było.    

W wyniku głosowania uchwała została nie podjęta - za7 głosów, przeciw – 7 głosów, 1-głos 

wstrzymujący .  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ulanicy. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Dyskusji i pytań nie było.    

W wyniku głosowania uchwała została nie podjęta - za7 głosów, przeciw – 7 głosów, 1-głos 

wstrzymujący .  

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Dynów na lata 2016-2026. 

Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą. 

Dyskusji i pytań nie było.    

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – jednogłośnie- za15 głosów, przeciw – 0 

głosów, głosów wstrzymujących nie było. Uchwała XIV(61)2016. 

 

Ad.11a Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Pawłokoma na lata 

2016-2023.  

Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą. 

Dyskusji i pytań nie było.    

W wyniku głosowania uchwała została podjęta - za14 głosów, przeciw – 0 głosów, 1 głos 

wstrzymujący. Uchwała XIV(62)2016. 

 

Ad. 12 Wolne wnioski i zapytania.  

Pani Poseł ustosunkowała się do pytań Pani Żaczek, że ma świadomość jaką przysięgę składała 

i będzie jak najbardziej dbać o województwo podkarpackie, że będzie dbać o dobro całego kraju 

o całą społeczność lokalną „tak, że mogę to Pani obiecać”. Dziękuję bardzo. 

 

Ad. 11 Zamknięcie sesji. 

 Przewodnicząca Rady podziękowała za konstruktywną pracę i zamknęła 

 XIV sesję Rady Gminy w Dynowie. 

 

 Protokołowała    

    Agata Pyra                                       


