
 

                                    Protokół  Nr XVIII / 2016 
z XVIII sesji Rady Gminy Dynów odbytej w dniu 17 maja 2016 roku w sali Urzędu Gminy 

w Dynowie , godz. rozpoczęcia 1500 godzina zakończenia 1630 

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 XVIII 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 Radę o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia Gminy Dynów w charakterze partnera, do realizacji projektu w 

ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego, którego liderem 

będzie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz zatwierdzenia diagnoz 

dotyczących potrzeb edukacyjnych szkół w ramach działania 9.2- poprawa jakości kształcenia 

ogólnego, wybranych szkół prowadzonych przez Gminę Dynów.  

Pani Ostafińska zapytała dlaczego są szkoły tylko te większe dlaczego nie ma szkół mniejszych. 

Pani Błotnicka odpowiedziała, że  zakwalifikowały się tylko te szkoły, które posiadały stanin 

cztery lub mniej. W wyniku głosowania porządek obrad został uzupełniony o pkt. 6a w/wym. 

projektu uchwały – za uzupełnieniem – jednogłośnie (15 za).  

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 wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII(84)2016 z dnia 4 maja 

2016 r.  

Pan Skarbnik poinformował, że jest potrzebna korekta zapisu w dziale 600 – transport i łączność, drogi 

publiczne gminne, zakup usług remontowych, takie jest stanowisko RIO, że nie może być zapisu w 

takim brzmieniu jak podały sołectwa zakup materiałów tylko utwardzenie dróg, kwoty bez zmian. 

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

wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XVIII(90)2016. 

Ad.5  Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 

terytorialnego w formie dotacji celowej. 

Uchwała powyższa podykotowana jest tym, że jutro jest sesja powiatu i taka uchwała jest potrzebna 

do zatwierdzenia zadań jakie powiat chce wykonać na naszej gminie ale powiat liczy na 

dofinansowanie i Państwo się zastanowią czy chcą współpracy czy nie . Pawłokoma  będzie 

realizowana ponieważ mieszkańcy przeznaczyli wkład własny z funduszu sołeckiego, pozostałe trzy 

zadania tj. Dylągowa, Łubno, Harta jeżeli się państwo zgodzą będą realizowane z pieniędzy z poza 

funduszu sołeckiego. Pani Wójt chciałam poinformować, że jestem po rozmowie z Panem Starostą i 

sama sprawdzałam w terenie jakie zadania Powiat chce na naszej gminie zrealizować oczywiście przy 

naszym wsparciu finansowym jest to wydłużenie chodnika w miejscowości Łubno od szkoły w 

kierunku ośrodka , Dylągowej od parkingu w stronę starego cmentarza. Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej z budową zatoki autobusowej w miejscowości Harta. Radna Bachurska zapytała z jakich 
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pieniędzy mamy te zadania dofinansować. Pan Skarbnik zasugerował, żeby uszczuplić środki na 

zakup kruszywa na drogi gminne a realizować zadanie powiatowe. Pan Sekretarz zwrócił się do rady 

to państwo muszą się zastanowić czy chodniki czy kruszywo i jeszcze proszę się zastanowić czy nie 

zakupić z pieniędzy na kruszywo, dwóch remonterów bo niektóre drogi gminne asfaltowe są w złym 

stanie.  

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania powyżej uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta - za 13 głosów, przeciw nie było, 2 głosy 

wstrzymujące . Uchwała Nr XVIII(91)2016. 

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r 

Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą. 

Uchwała powyższa jest spowodowana tym, że przeznaczamy na pomoc do powiatu 29 tys. na 

realizację zadań w ramach współpracy z powiatem na wykonanie trzech zadań tj. budowa 

chodników w miejscowości Łubno, Dylągowa i przebudowa odcinka drogi i zatoczki 

autobusowej w miejscowości Harta w ramach wcześniej podjętej uchwały o pomocy 

finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pytań nie było. 

W związku z powyższym Przewodnicząca przystąpiła do głosowania. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta - za 13 głosów, przeciw nie było, 2 głosy 

wstrzymujące . Uchwała Nr XVIII(92)2016. 

Ad.6a Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Dynów w charakterze 

partnera, do realizacji projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

podkarpackiego, którego liderem będzie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Rzeszowie oraz zatwierdzenia diagnoz dotyczących potrzeb edukacyjnych szkół w ramach 

działania 9.2- poprawa jakości kształcenia ogólnego, wybranych szkół prowadzonych przez 

Gminę Dynów.  

Kierownik P. Błotnicka poinformowała, że jest to duży projekt na 500 tys. i my jesteśmy małą 

 gminą żeby samemu realizować dlatego Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Rzeszowie zwróciło się do nas czy będziemy partnerem, warunkiem przystąpienia do tego 

projektu było żeby szkoły miały stanin cztery i mniej. Diagnozy wybranych szkół 

prowadzonych przez gminę zostały przygotowane i przeprowadzone przez szkoły są to bardzo 

obszerne opracowania, przygotowane  zgodnie z regulaminem konkursu. Przygotowanie 

diagnozy jest rzeczą trudną i bardzo kosztowną (jedna szkoła to koszt 1.500,00zł) ale to zleca 

PCEN w ramach projektu, będzie również powołany koordynator projektu, który będzie nad 

wszystkim czuwał, realizatorem będzie dyrektor szkoły, nauczyciele będą musieli brać udział 

w szkoleniach tak samo dzieci. Ile pieniędzy na realizację ma dana szkoła to zależy ile dzieci 

zostało zdiagnozowanych. Będziemy mogli dokonać zakupu laptopów przenośnych dla dzieci 

i nauczycieli, pomoce naukowe, wkład własny nie pieniężny ale może to być udostępnienie 

sali. Ogólnie mówiąc poprawa jakości kształcenia ogólnego, diagnozy powinny być 
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zatwierdzone przez organ prowadzący czyli przez Radę Gminy Dynów. Zatwierdzenie diagnoz 

umożliwi liderowi czyli Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie , 

złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie o wsparcie finansowe na 

realizację zadań projektu. Pytań nie było.  

W związku z powyższym Przewodnicząca przystąpiła do głosowania. 

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

wstrzymujące nie było . Uchwała Nr XVIII(93)2016. 

Ad. 7 Wolne wnioski i zapytania. 

Radny Pan Pilip zaapelował do radnych o poparcie w sprawie dofinansowania do remontu 

chodnika w Bachórzu. Miesiąc temu dostałem informację, że pismo zostało wysłane do urzędu 

w sprawie dofinansowania i cisza a szkoda żeby te pieniądze przepadły. 

Pan Skarbnik przyszła taka informacja i pytanie co z tym zrobić jaką decyzję podjąć, wiecie 

Państwo, że nie ma pieniędzy. Odpisaliśmy Panu Marszałkowi na to pismo, że zastanawiamy 

się nad tym tematem nie było za bardzo kiedy, żeby Państwa zapytać co o tym myślicie. Musi 

być taka sama uchwała o współpracy jak z powiatem. 

Pani Bachurska skoro uszczupliliśmy pieniądze na zakup kruszywa i zostały dodane na wkład 

własny na współpracę z powiatem to możemy jeszcze te ponad 10 tys. zmniejszyć na zakupie 

kruszywa a dodać jako wkład własny do Marszałka skoro chcą ten chodnik poprawić. Radni 

wyrazili zgodę na zmniejszenie środków na zakup kruszywa. 

Pan Sekretarz chciałem wrócić do pytania czy kupujemy remonter czy tylko kamień na drogi 

i wg. jakiego klucza dzielimy, proponuję podzielić na powierzchnię jaką ma dana 

miejscowość. 

Radni zdecydowali zakupić kamień, podzielić na powierzchnię. 

 Ad. 8 Zamknięcie sesji. 

 Przewodnicząca Rady podziękowała za konstruktywną pracę i zamknęła 

 XVIII sesję Rady Gminy w Dynowie. 

 Protokołowała: Agata Pyra  


