Protokół Nr XV / 2016
z XV sesji Rady Gminy Dynów odbytej w dniu 16 lutego 2016 roku w sali
Urzędu Gminy w Dynowie , godz. rozpoczęcia 900 godzina zakończenia 1100
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 XV sesji Rady Gminy Dynów dokonała Przewodnicząca Rady – witając Panie
i Panów radnych, radnych Powiatowych, Sołtysów Panią Wójt, Pana Sekretarza, Skarbnika
oraz przybyłych gości.
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było obecnych 14 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.
Nie było. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty – jednogłośnie (14 za).
Ad. 2 Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty – jednogłośnie (14 za).
Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Pytań nie było.
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia okresu spłaty zaciągniętego długoterminowego
kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego.
Odczytanie projektu uchwały.
Projekt uchwały omówił Pan Skarbnik – w sprawie podjętych uchwał tj. budżetowej oraz
wieloletniej prognozy finansowej Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła istotne
naruszenie prawa. Izba nie pozwoli na to żeby budżet bieżącego roku uchwalić gdy wskaźniki
w wieloletniej prognozie finansowej są niespełnione. Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła
postępowanie nadzorcze w stosunku do uchwały Nr XIV(58)2016 z dnia 22.01.2016 w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dynów. Budżet nie narusza prawa ale
sam w sobie nie może być uchwalony ponieważ nie wychodzi nam wskaźnik w wieloletniej
prognozie finansowej. Skarbnik odczytał uchwały RIO wskazujące Radzie Gminy
nieprawidłowości. Pytanie co w tej sytuacji, cała sytuacja sprowadza się do tego, że jeżeli nie
zareagujemy to budżet uchwali Izba. W związku z tym żeby ratować Pani Wójt udała się do
Banku Spółdzielczego na negocjacje w sprawie zmniejszenia obciążenia poprzez zmianę
harmonogramu spłat rat kredytowych żeby kredyt, który został do spłacenia rozłożyć na 10 lat.
Bank na podstawie umowy kredytowej z 2013 roku w której w jednym z punktów jest zapis, że
jeżeli jest niekorzystna sytuacja kredytobiorcy to może wydłużyć okres spłaty. Opierając się na
tym zapisie Bank zgodził się na to żeby wydłużyć okres spłaty na 10 lat, tak jak Państwo macie
rozpisane w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej do roku 2025. Na podstawie tej
uchwały Izba stwierdzi czy jest możliwość spłaty jeżeli stwierdzi, że te wskaźniki są spełnione
i będzie pozytywna odpowiedź to na podstawie opinii Izby, Bank będzie mógł z nami podpisać
aneks do umowy kredytowej. I ten harmonogram spłaty rat kredytu wydłużając jego spłatę do
2025 roku i ustalając wysokość spłaty rat rocznych w latach 2016-2024 w wysokości 220 230
zł., w roku 2025 - 220 262,5 zł., co daje nam, że mieszczą się wskaźniki dla poszczególnych
lat prognozy.
Pytań nie było.
W związku z powyższym Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – za 13 głosów, przeciw nie było, 1 -głos
wstrzymujący. Uchwała Nr XV(63)2016.
Ad.5 Pojęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIV(57)2016 Rady Gminy Dynów z
dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dynów na 2016 r.
Pan Skarbnik chodzi o zmiany kosmetyczne w tej uchwale, pomyłka w zestawieniu funduszu
sołeckiego w miejscowości Harta było zapisane jedną kwotą (15 tys. zł.) budowa ogrodzenia
przy szkole a powinno być rozpisane na dwie szkoły tj. budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół
nr 2 w Harcie w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta – 10 tys. zł.
- budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Harcie w ramach środków funduszu
sołeckiego sołectwa Harta – 5 tys. zł. W dziale ochrona zdrowia błędny zapis kwoty 4 tys. ta
wpłata jest dotacją oraz załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści: Zestawienie dotacji
dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy.
Pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta – jednogłośnie - za 14 głosów, przeciw nie było,
głosów wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XV(64)2016.
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą.
Pan Skarbnik zmiany dotyczą zwiększenia wydatków w budżecie o kwotę 116 770 zł., na
zadania – Transport i łączność kwota 100 tys. na zakup materiałów na drogi gminne.
Ochotnicze Straże Pożarne – 8 385,00 zł., na prace projektowe i studium wykonalności
związane z wykonaniem termomodernizacji budynku oraz wykonaniem modernizacji kotłowni
i instalacji c.o w budynku Domu Strażaka w Harcie. Oświata i wychowanie – 8 385,00 zł., na
prace projektowe i studium wykonalności związane z wykonaniem termomodernizacji budynku
oraz wykonaniem modernizacji kotłowni i instalacji c.o oraz c.w.u. w budynku Zespołu Szkół
nr3 w Łubnie. Skarbnik poinformował, że na trzy drogi poscaleniowe zostało wystosowane
pismo o umorzenie wkładu własnego. Droga przez las w miejscowości Laskówka – 20 tys.,
które mieliśmy zapłacić ale Wojewoda wydał decyzję na naszą korzyść, Nadleśnictwo się
odwołało ale Wojewoda utrzymał decyzję w mocy , Nadleśnictwo może się jeszcze odwołać
do sądu mają 14 dni.
Pytań nie było.
W związku z powyższym Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta – jednogłośnie - za 14 głosów, przeciw nie było,
głosów wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XV(65)2016.
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Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dynów.
Przedłużamy spłatę kredytu do 2025 roku żeby wyszedł nam wskaźnik i tu musimy się
zastanowić nad ścieżką działania albo zmniejszamy wydatki bieżące albo zastanowić się nad
sprzedażą majątku ale o tym będziemy dyskutować na posiedzeniach Komisji. To co teraz
proponujemy to jest ratunek gminy na dziś. Izba odniosła się tylko do wskaźników. I tak jak
Państwo widzą w tabelach są oszacowane dochody ogółem w latach 2016-2025 zarówno
własne i otrzymane z zewnątrz, porównane z wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi
do zapewnienia funkcjonowania gminy. W latach 2016-2025 jest zwiększenie poszczególnych
kategorii dochodów bieżących w wysokości 2,5% w każdym kolejnym roku objętym prognozą.
Nie ma zaplanowanych żadnych wpływów z tytułu dochodów majątkowych. Zaproponowany
wzrost dochodów bieżących wydaje się być realny do osiągnięcia przy planowanym wzroście
PKB w wymienionym okresie, którego najniższy wskaźnik w wysokości 3% zakładany jest do
osiągnięcia w 2025 roku. Wydatki bieżące w latach 2017-2025 zostały zaplanowane z 1%
wzrostem w każdym kolejnym roku prognozy. Biorąc pod uwagę planowany w danym okresie
wskaźnik inflacji, który w 2016 roku ma wynieść 1.7% a w 2017 r., 1,8% w latach 2018-2025
jest planowany na stałym poziomie 2,5% oznacza realne zmniejszenie wydatków bieżących w
każdym roku objętym prognozą.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta - jednogłośnie - za 14 głosów, przeciw – 0
głosów, -głosów wstrzymujących nie było . Uchwała Nr XV(66)2016.
Przewodnicząca ogłosiła 10min. przerwę. Po przerwie obrady zostały wznowione.
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów
przedszkolnych/przedszkoli, dla których Gmina Dynów jest organem prowadzącym.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Dyskusji i pytań nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta - za13 głosów, przeciw – 0 głosów, -głosów
wstrzymujących nie było. (jeden radny był nieobecny przy głosowaniu). Uchwała Nr
XV(67)2016
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Dynów jest organem prowadzącym.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Dyskusji i pytań nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta -za13 głosów, przeciw – 0 głosów, -głosów
wstrzymujących nie było (jeden radny był nieobecny przy głosowaniu). Uchwała Nr
XV(68)2016
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
mienia komunalnego położonej w miejscowości Laskówka (dz. nr 1148).
Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą.
Pan Chruszcz – radny wsi Laskówka poinformował, że Zebranie wiejskie jak i opinia Rady
Sołeckiej są zgodne co do sprzedaży pięciu działek do niektórych z tych działek nie ma drogi
a jedna działka ma 3 ary powierzchni (działki sprzedać a pieniądze przeznaczyć na drogi w
miejscowości Laskówka).
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Dyskusji i pytań nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta – jednogłośnie- za14 głosów, przeciw – 0
głosów, głosów wstrzymujących nie było ( radny powrócił na obrady). Uchwała XV(69)2016.
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
mienia komunalnego położonej w miejscowości Laskówka (dz. nr 1180).
Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą.
Dyskusji i pytań nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta – jednogłośnie- za14 głosów, przeciw – 0
głosów, głosów wstrzymujących nie było. Uchwała XV(70)2016.
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
mienia komunalnego położonej w miejscowości Laskówka (dz. nr 347/2).
Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą.
Dyskusji i pytań nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta – jednogłośnie- za14 głosów, przeciw – 0
głosów, głosów wstrzymujących nie było. Uchwała XV(71)2016.
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
mienia komunalnego położonej w miejscowości Laskówka (dz. nr 1697).
Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą.
Dyskusji i pytań nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta – jednogłośnie- za14 głosów, przeciw – 0
głosów, głosów wstrzymujących nie było. Uchwała XV(72)2016.
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
mienia komunalnego położonej w miejscowości Laskówka (dz. nr 1246).
Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą.
Dyskusji i pytań nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta – jednogłośnie- za14 głosów, przeciw – 0
głosów, głosów wstrzymujących nie było. Uchwała XIV(73)2016.
Ad. 15 Wolne wnioski i zapytania.
Pani Żaczek – ostatnio słyszałam, że kondycja banków nie jest dobra czy Państwo orientujecie
się jaka kondycja jest naszego banku.
Rozłożenie kredytu na tyle lat czy Państwo sobie poradzicie dacie radę ze spłatą.
Jakie formy oszczędności urząd przewiduje obniżenie pensji, diet dla radnych.
Pan Skarbnik – to jest kwestia dopracowania oszczędności Pani sugeruje żeby oszczędzać na
pensjach, można obniżyć do najniższego wynagrodzenia ale jak to się przełoży na pracę ale ta
drogą bym nie szedł bo dojdziemy do absurdu a nauczyciele będą dalej zarabiać tyle ile
zarabiają. Myślę, żeby zastanowić się nad sprzedażą jakiegoś majątku na terenie naszej gminy
ale to jak mówiłem musimy spotkać się na Komisjach i przedyskutować.
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Pani Żaczek – droga gminna przez 20 lat nie zrobiona koło mnie, dokąd ja będę w każdą
deszczową porę przebierać te buty a odpowiedź urzędnika, że nie ma pieniędzy to na pewno
taka odpowiedź urzędnikowi nie sprawia przyjemności.
Pan Ryś – zwracam się o wcześniejsze wywieszanie ogłoszeń o sesji, wcześniej o 10 dni.
Pani Przewodnicząca w statucie mamy zapis, że na trzy dni przed sesją.
Pan Pudysz – taka była potrzeba szybkiego zwołania sesji i nie ma potrzeby dyskusji czy
ogłoszenie o sesji było wcześniej wywieszone czy nie.
Pani Żaczek już od dłuższego czasu mówię, żeby ogłoszenia dawać na wioski.
Ad. 16 Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady podziękowała za konstruktywną pracę i zamknęła
XV sesję Rady Gminy w Dynowie.
Protokołowała
Agata Pyra

