Protokół Nr XIX / 2016
z XIX sesji Rady Gminy Dynów odbytej w dniu 24 czerwca 2016 roku w sali Urzędu Gminy
w Dynowie, godz. rozpoczęcia 9.00 godzina zakończenia 11.00.
Obradom przewodniczyła Pani Beata Skiba – Przewodnicząca Rady Gminy Dynów.
Lista obecności radnych i biorących udział w sesji osób stanowią załączniki 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 XIX sesji Rady Gminy Dynów dokonała Przewodnicząca Rady – witając Panie
i Panów radnych, Radnego Powiatowego, Sołtysów, Panią Wójt, Pana Sekretarza, Skarbnika
oraz przybyłych gości.
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było obecnych 14 radnych na ogólny stan rady 15 radnych,
co stanowi o prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są może jakieś propozycje do porządku obrad oraz pytania
– takich nie było.
Ad. 2 Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie (14 głosów za).
Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Pytań nie było.
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dynów za rok 2015.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta (14 głosów za). Uchwała Nr XIX(94)2016.
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dynów z tytułu
wykonania budżetu za 2015r.
Pani Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Skarbnika o omówienie sprawozdania finansowego,
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego.
Pan Skarbnik omówił sprawozdania po stronie dochodów i wydatków i jego wykonanie oraz
odczytał Uchwałę nr 13/47/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o rocznym sprawozdaniu Wójta Gminy
Dynów z wykonania budżetu za 2015 rok.
Następnie Pani Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
o odczytanie opinii i protokołu Komisji oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla
Wójta. Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 13/31/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Rzeszowie w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dynowie o udzielenie Wójtowi Gminy Dynów
absolutorium za 2015 rok.
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta
Gminy Dynów.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania oraz poprosiła
o pytania i uwagi na temat przedstawionego sprawozdania.
Dyskusji, pytań i uwag - nie było.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przeprowadzenia głosowania projektu uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dynów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta:
za udzieleniem absolutorium głosowało - 14 radnych;
przeciw udzieleniu absolutorium głosowało – 0 radnych;
wstrzymało się od głosowania – 0 radnych.
Uchwała Nr XIX(95)2016.
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały następnie zapytała, czy jest potrzeba
omawiania projektu uchwały odczytanej jak i pozostałych projektów uchwał, ponieważ były
one szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowane
przez obydwie komisje na sesję za wyjątkiem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu, ale
to zostanie omówione przy podejmowaniu uchwały. Pytań nie było.
W związku z powyższym Przewodnicząca przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta (14 głosów za). Uchwała Nr XIX(96)2016.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r.
Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą.
Pan Skarbnik poinformował, że są dwa wnioski: na komisji gospodarczej został zaakceptowany
wniosek o zakupie chłodni dla OSP Bachórz (kwota 4 tys. zł), natomiast na komisji oświatowej
wniosek o wykonanie studni wraz z instalacją wodociągową do budynku, gdzie mieści się punkt
lekarski i biblioteka; taką pilną potrzebę zgłosiła Pani Bachurska na posiedzeniu komisji
oświatowej. W budynku tym często brakuje wody i może dojść do tego, że sanepid zamknie
punkt lekarski (koszt 10 tys. zł). Pozostałe zmiany, które były omawiane na komisjach, nie
uległy zmianie. Głos zabrał Pan Pilip, radny z Bachórza: „Patrząc obiektywnie, to jest potrzeba
i wykonania studni i zakupu chłodni, ale czy nie można jednego zadania przesunąć na termin
późniejszy?” Pan Skarbnik: „Zawsze jest możliwość przesunięcia zadania na wykonanie go
w późniejszym terminie, ale trudno określić ten termin ze względu na brak środków”. Następnie
głos zabrał Pan Sekretarz: „Chciałbym Państwa poinformować, że po rozwiezieniu kamienia,
każdy z sołtysów mówił, że kamienia jest mało proszę się zastanowić co jest ważniejsze? Jak
zostaną pieniądze, czy jeszcze nie dokupić kamienia. Rada stwierdziła, że woda jest ważniejsza
od zakupu chłodni w wyniku głosowania wniosków – wniosek o wykonanie studni uzyskał 14
głosów za (jednogłośnie).
Uchwała w sprawie zmian budżetu została podjęta (14 głosów za). Uchwała Nr XIX(97)2016.
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Dynów.
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poinformowała Panie i Panów sołtysów, że
uchwały, które będą podejmowane, nie wnoszą żadnych zmian w postaci podwyżek za wywóz
śmieci, czy wypełniania deklaracji. Spowodowane jest to tym, że z dniem 31lipca 2016r. tracą
moc uchwały podjęte przed 1 lutego 2015 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta (14 głosów za). Uchwała Nr XIX(98)2016.
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. Pytań nie było
W związku z powyższym Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za). Uchwała
Nr XIX(99)2016.
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Dynów.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. Pytań nie było
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za). Uchwała
Nr XIX(100)2016.
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Dynów.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. Pytań nie było
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za). Uchwała
Nr XIX(101)2016.
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Dynów i zagospodarowanie tych odpadów.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. Pytań nie było
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za). Uchwała
Nr XIX(102)2016.
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. Pytań nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za). Uchwała
Nr XIX(103)2016.
Ad. 14 Informacja nt. Ocena zasobów pomocy społecznej.
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Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem do Rady czy jest potrzeba zaprosić Panią Kierownik
GOPS. Radni stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ informacja jak i sprawozdanie
zostały omówione na posiedzeniach obu komisji.
Ad. 15 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2015 przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie.
W związku z powyższym informacja i sprawozdanie po przeprowadzonym głosowaniu zostały
przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Ad. 16 Wolne wnioski i zapytania.
Pan radny Śliwa zapytał, czy są jakieś ustalenia w związku z likwidacją paszarni w Dynowie.
Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz: Rozmawiałem z jedną i drugą stroną i powodem likwidacji
paszarni jest wysoki czynsz, a jak Neopasz chciał kupić te pomieszczenia od GS, to nie
sprzedadzą. Dlatego likwidują i się przenoszą. Jeździliśmy po terenie gminy i najlepszym
miejscem jest część młyna - ta przybudówka. Mają przyjechać i pooglądać, ale budynek jest
w bardzo złym stanie. Jaki koszt remontu, zobaczymy, czy w ogóle się zdecydują jeżeli tak to
musimy coś zaoferować, zwolnić z czynszu, pomóc przy remoncie. Nie możemy nastawiać się
na zysk jeżeli chcemy by zostali na naszym terenie. Pan Śliwa: Chciałem jeszcze zapytać
odnośnie studni. Przyłącz energetyczny jest zrobiony; może dałoby się coś przyśpieszyć
z uruchomieniem bo zaczyna już brakować wody. Pani Wójt poinformowała, że wszystkie
uzgodnienia już są ale musimy czekać do miesiąca. Następnie Pani Przewodnicząca odczytała
pismo od Rady Rodziców z miejscowości Pawłokoma, dotyczące łączenia klas oraz pismo
z OSP Harta i członków orkiestry, dotyczące pomocy finansowej. Głos zabrał Pan Stochmal
w związku z odczytanym pismem, że trzeba pomóc, żeby orkiestra funkcjonowała i wspierać
młodych jak chcą, bo coraz mniej młodzieży chce grać w orkiestrze. Musimy ich czymś
zachęcić, niektórzy grają na swoich prywatnych instrumentach. Chcieliśmy kiedyś, żeby Pan
Trawka przekazał nam instrumenty, które są w Bachórzu po orkiestrze, której już nie ma, nie
chcemy zabrać, tylko pożyczyć. Ale nie było zgody, są to instrumenty zakupione przez gminę.
Pan Sekretarz: To trzeba zrobić spotkanie, zaprosić Pana Trawkę i porozmawiać. Pan Stochmal:
Nie wiem, czy to coś da, ale warto spróbować jeszcze raz, tak jak warto utrzymać tę orkiestrę.
Pan Pudysz: Skierować pisma na posiedzenia komisji.
Ad. 17 Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady podziękowała za konstruktywną pracę i zamknęła
XIX sesję Rady Gminy w Dynowie.
Protokołowała: Agata Pyra

