
Protokół  Nr XVI / 2016 

 
z XVI sesji Rady Gminy Dynów odbytej w dniu 30 marca 2016 roku w Sali Urzędu Gminy 

w Dynowie, godz. rozpoczęcia 800 godzina zakończenia 1000 

 

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 XVI 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 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. 

Pani Wójt poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad – projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej mienia komunalnego położonej w 

miejscowości Wyręby. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie (15 za) wprowadziła do porządku 

obrad w/wym. projekt uchwały (jako pkt. 12a). 

Ad. 2 Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty – jednogłośnie (15 za). 

 

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Pytań nie było. 

 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. 

Pan Skarbnik omówił projekt uchwały – w projekcie uchwały, który Państwo otrzymali 

prosiłbym o poprawienie w dziale – Transport i łączność – jest kwota 20 050 ,00zł; proszę o 

poprawienie na kwotę 20 200,00zł; w pkt.1i2 zarówno w zmniejszeniach jak i w zwiększeniach 

w wydatkach budżetu. Jest to odszkodowanie na rzecz Nadleśnictwa Kańczuga za drogę przez 

las w miejscowości Laskówka, mówiłem na poprzedniej sesji, że Starosta rzeszowski wydał 

decyzję na kwotę 20 050,00 zł; ale Nadleśnictwo się odwołało od decyzji do Wojewody a 

Wojewoda utrzymała w mocy decyzję i decyzja stała się prawomocna ale odszkodowanie 

podlega waloryzacji o wskaźnik inflacji i wyliczyłem, że będzie to kwota 20 200,00zł. 

Dodatkowe zmiany to prosiłbym o wprowadzenie dwóch pozycji tj. mamy problem z mocą 

bierną energetyczną w urzędzie jest duży pobór energii z zasilaczy komputerów – koszt roczny 

to 8 tyś. zł; ale gdyby Państwo wyrazili zgodę na zakup baterii dławików do kompensacji 

pojemnościowej mocy biernej, koszt 9 tyś. zł; to zaoszczędzimy. Prosiłbym o wpisanie sobie 

w zmniejszeniach wydatków – zakup energii 9 tyś. oraz w zwiększeniach wydatków – zakup 

baterii dławików – 9 tyś. Program 500+ dostaliśmy od Wojewody na wydatki bieżące 9 tyś. i 

wydatki majątkowe 9.333 zł; jest potrzeba zakupu serwera z oprogramowaniem do obsługi i tu 

prosiłbym o dodanie do zakupu kwoty – 4 700 zł; i to są wszystkie zmiany, proszę o 

wprowadzenie. 

Pytań nie było. 

W związku z powyższym Przewodnicząca przystąpiła do głosowania. 

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

wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XVI(74)2016. 
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Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dynów do zaciągnięcia 

zobowiązania wekslowego. 

Omówienie Pan Skarbnik – uchwała taka jest potrzebna na podpisanie deklaracji wekslowej do 

weksla jako zabezpieczenia wydłużonego okresu spłaty kredytu długoterminowego na spłatę 

wcześniej zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego.  

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 XVI(75)2016. 

  

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.   

Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą. 

Gminny program na 2016 r., jest kontynuacją i rozwinięciem działań prowadzonych na terenie 

naszej gminy od kilku lat, realizacja zadań uchwalonych przez Radę Gminy  wynika z ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki finansowe na realizacje 

programu pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wnoszonych przez podmioty gospodarcze. 

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 XVI(76)2016. 

 

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Dynów na rok 2016. 

Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą. 

Realizacja zadań objęta w programie wynika z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

realizowanych przez Gminną komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholowego, uchwalanego przez 

Radę Gminy, finansowanego z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wnoszonych przez podmioty gospodarcze. 

Pytań nie było. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta - jednogłośnie - za 15 głosów, przeciw – 0 

głosów, -głosów wstrzymujących nie było . Uchwała Nr XVI(77)2016. 

 

 

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

mienia komunalnego położonej w miejscowości Pawłokoma.  
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Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Pan Pudysz – radny z Pawłokomy poinformował, 

że jest pozytywna opinia Rady Sołeckiej na sprzedaż i prosi o podjęcie uchwały. 

 Dyskusji i pytań nie było. 

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

głosów, -głosów wstrzymujących  nie było. Uchwała Nr XVI(78)2016  

 

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

mienia komunalnego położonej w miejscowości Dylągowa.  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. 

Pani Pancerz – radna z Dylągowy również poinformowała, że obyło się spotkanie Rady 

Sołeckiej na którym to rada pozytywnie zaopiniowała sprzedaż i prosi o podjęcie uchwały.   

Dyskusji i pytań nie było. 

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

-głosów wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XVI(79)2016  

 

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w 

miejscowości Ulanica. 

Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą. 

Pracownik – Pan Potoczny poinformował, że jest to przekazanie w drodze darowizny w zamian 

za dofinansowanie pobytu w DPS, my będziemy utrzymywać Pana w zamian wyraził zgodę na 

przekazanie na własność gminy działki oraz budynek mieszkalny i budynek gospodarczy ten 

Pan jest samotny i nie ma rodziny. Wartość nie jest jeszcze oszacowana , możemy sprzedać po 

5-ciu latach. 

Pan Kamiński – radny z Ulanicy – ten majątek w okresie 5-ciu lat czy będzie można komuś 

wynająć i jaki koszt dopłaty przez gminę tego Pana w DPS. 

Pan Potoczny – tak będzie można wynająć, koszt dopłaty przez gminę to 1800 zł. 

 

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

głosów, głosów wstrzymujących nie było. Uchwała XVI(80)2016. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dynów w roku 2016”. 

Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą.  

Zgodnie z ustawą Rada Gminy w drodze uchwały corocznie do 31 marca uchwala program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ustawa 

obligatoryjnie nakłada na gminy działania w stosunku do bezdomnych zwierząt: 

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad 

wolnożyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, 

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich (na terenie gminy Dynów będzie to 
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gospodarstwo Pani Małgorzaty Szczutko znajdujące się pod adresem Bachórz 13), zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Zapewnienie miejsc w schronisku wszystkim zwierzętom zagubionym, wałęsającym się, 

pozostającym bez właściciela lub odebranym na skutek zaniedbań i innych działań określonych 

w ustawie, zabranym z terenu Gminy Dynów – w schronisku dla zwierząt „STRZELCE” 28-

220 Oleśnica. W przypadku braku możliwości umieszczenia zwierząt w schronisku, do czasu 

adopcji lub oddania do schroniska, zwierzę umieszcza się w placówce Usług Techniczno-

Weterynaryjnych „ARKA – vet” w Przemyślu ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl. 

Pan Ryś – ja przyjmę pieska, bardzo chętnie, będzie miał u mnie bardzo dobrze. 

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

0 głosów, głosów wstrzymujących nie było. Uchwała XVI(81)2016. 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań 

przez Wójta Gminy Dynów. 

Odczytanie skargi przez Przewodniczącą. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej informując Radę, że Komisja na spotkaniu w dniu 18.03.2016r. po 

przeanalizowaniu akt sprawy w sprawie skargi na Wójta Gminy Dynów – uznała skargę za 

bezzasadną, jednocześnie zobowiązując Panią Wójt do terminowego – zgodnie z KPA 

odpowiadania na wszystkie pisma skierowane do urzędu.     

Pani Ostafińska – radna z Dąbrówki Starzeńskiej -  poinformowała, że zarzuty dotyczące 

młodzieży, która się spotyka na miejscu obsługi rowerzystów i spożywa alkohol są niezasadne 

nie ma tam żadnych spotkań alkoholowych a miejsce jest fajnie urządzone i można odpocząć. 

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

wstrzymujący. Uchwała XVI(82)2016. 

 

Ad. 12a Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

zabudowanej mienia komunalnego położonej w miejscowości Wyręby. 

Odczytanie projektu uchwały. Przewodnicząca poinformowała Radę, że odbyło się zebranie 

wiejskie, które  zdecydowało o sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej 

zlewni mleka.     

Dyskusji i pytań nie było.    

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

głosów, głosów wstrzymujących nie było. Uchwała XVI(83)2016. 

 

Ad. 13 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pytań nie było. 

 

Ad. 14 Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Alkoholowego za 2015 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pytań nie było.  
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Ad. 15 Wolne wnioski i zapytania.  

 

Pan Aleksander Urban - Komendant z Komisariatu Policji w Dynowie poinformował, że druki 

które zostały wysłane do radnych i sołtysów są związane z konsultacjami społecznymi na temat 

stanu bezpieczeństwa, obszerna informacja o bezpieczeństwie na terenie gminy zostanie 

przedstawiona w późniejszym terminie. 

Pan Pudysz – zapytał czy nasza Policja  jest w stanie sprawdzić na zawartość narkotyków. 

Pan Urban – nie mamy testerów.  

Propozycja od Pani Bachurskiej – radnej żeby zakupić kilka ze środków ds. Przeciwdziałania 

Alkoholowego i Narkomanii – radni wyrazili zgodę. 

Pani Ostafińska – czy jest możliwość żeby Policja bezzasadnie nie jeździła na interwencję jest 

osoba, która czy trzeba czy nie jak ktoś nawet jedzie z lasu z drzewem to dzwoni. 

Pan Urban – interwencja jest zgłaszana do dyżurnego i po przyjęciu musimy jechać. 

Pan Ryś – tak samo było u nas święta sąsiadka wzywała policje, że droga wycięta z jej pola jak 

wreszcie przedstawiliśmy pismo, ze droga nie jest wycięta z jej pola, skończyła się wizyta 

policjantów trzy razy dziennie. Dlaczego podatek mniej niż 100 zł. trzeba płacić jedną ratą i to 

z góry ( taki jest przepis). Na ostatniej sesji było mówione, że są długi , jak Chrobak zafundował 

komuś rozgraniczenie, proszę sesje robić za darmo. 

 

Ad. 16 Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady podziękowała za konstruktywną pracę i zamknęła 

XVI sesję Rady Gminy w Dynowie. 

 

 

Protokołowała 

Agata Pyra 


