Protokół Nr X/2015
z obrad sesji Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 29 maja 2015 r.

Sesję rozpoczęto o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:15.
Na stan 15 radnych w sesji udział wzięło 15 radnych, (lista obecności radnych stanowi
załącznik do niniejszego protokołu z sesji).
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce Andrzej Gryniewicz, zastępca
burmistrza Robert Brudniak, skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska, sekretarz Miasta i Gminy
Jolanta Habało–Zaniewicz, dyrektorzy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Oleszyce, kierownicy referatów Urzędu Miasta i Gminy, kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy, sołtysi, przewodniczący Zarządu Miasta Oleszyce (jak w załączonej liście
obecności).
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Oleszycach.
5. Funkcjonowanie szkół i przedszkola na terenie Miasta i Gminy Oleszyce, w tym informacja
z analizy arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
6. Podsumowanie przebiegu utrzymania zimowego dróg, ulic, chodników na terenie Gminy
Oleszyce, informacja o stanie ich nawierzchni i oznakowania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2015 r. – projekt nr 51/2015,
2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce - projekt nr 52/2015,
3) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych - projekt
nr 53/2015.
8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie między-sesyjnym.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.
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Ad/1 Sesję otworzył i prowadził obrady przewodniczący rady Wiesław Osuch, który po przywitaniu
wszystkich przybyłych na obrady sesji, stwierdził na podstawie podpisanej listy obecności radnych, że
dzisiejsza sesja rady jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad/2 Do protokołu z poprzedniej sesji: Nr IX/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem Protokołu Nr IX/2015z obrad sesji Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 kwietnia
2015 r. głosowało 15 radnych (jednogłośnie).

Ad/3 Za przyjęciem przedstawionego przez przewodniczącego rady porządku obrad (jak
wyżej) głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
Ad/4 Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Oleszycach.
Barbara Hypiak wystąpiła w sprawach:
- budowy chodnika ul. Mokra w Oleszycach,
- studzienki kanalizacyjnej ul. Zagrody w Oleszycach,
- wody w budynku stacji PKP w Oleszycach.
Krzysztof Kornafel wystąpił w sprawach:
- możliwości dokończenia budowy szatni w Zalesiu oraz budowy parkingu przy Szkole
Podstawowej w Zalesiu.

Franciszek Buksak wystąpił w sprawie propozycji mieszkańców dotyczącej budowy chodnika
- droga dojazdowa do kościoła w Starych Oleszycach.

Ad/5 Funkcjonowanie szkół i przedszkola na terenie Miasta i Gminy Oleszyce, w tym
informacja z analizy arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
Powyższą informację przedstawiła sekretarz Miasta i Gminy Jolanta Habało–Zaniewicz.

m. in. poinformowała:
Arkusz organizacyjny określa szczegółową organizację nauczania, wychowania
i opieki w danym roku szkolnym. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się
w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, liczbę uczniów i oddziałów. Arkusz
organizacji opracowuje dyrektor szkoły do 30 kwietnia każdego roku i przedkłada do
zatwierdzenia organowi prowadzącemu. Organ prowadzący zatwierdza arkusz do dnia 30
maja. Arkusze organizacyjne w trakcie roku szkolnego ulegają zmianom, które wprowadza
się kolejnymi aneksami. Zmiany wynikają najczęściej z wprowadzania dodatkowych godzin
2

zajęć rewalidacyjnych lub nauczania indywidualnego dla uczniów posiadających orzeczenie
z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, a także z dłuższej nieobecności nauczyciela.
Gmina Oleszyce jest organem prowadzącym dla 5 szkół podstawowych (Oleszyce,
Stare Oleszyce, Zalesie, Futory i Nowa Grobla), 1 przedszkola (Oleszyce), 1 gimnazjum
(Oleszyce). Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli i Futorach są o strukturze organizacyjnej IIII, natomiast pozostałe I-VI. Przy wszystkich szkołach, oprócz szkoły w Nowej Grobli,
funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci 5 i 6 letnich, w szkole w Starych Oleszycach, od
ponad pięciu lat, od 1 września uruchamiany jest również oddział przedszkolny dla dzieci 3-4
letnich.

Ad/ 6 Podsumowania przebiegu utrzymania zimowego dróg, ulic i chodników oraz o stanie
nawierzchni dróg na terenie Gminy Oleszyce dokonał kierownik referatu Tomasz Stec.
Powyższa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji.
W dyskusji szczególnie poruszano sprawy związane z oznakowaniem dróg, problemach
z odśnieżaniem chodników, zwłaszcza przy drogach powiatowych i wojewódzkich.

Ad/ 7 Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2015 rok – projekt nr 51/2015 przedstawiła skarbnik Miasta
i Gminy Zdzisława Spryńska. Komisje Budżetowo-Gospodarcza oraz Oświaty Kultury
i Sportu Rady Miejskiej na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy
projekt.
Za przyjęciem w/w projektu uchwały jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik
do niniejszego protokołu głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr X/57/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji.
2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce - projekt nr 52/2015 przedstawiła
skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska. Komisje Budżetowo-Gospodarcza oraz
Oświaty Kultury i Sportu na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy
projekt.
Za przyjęciem w/w projektu uchwały jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik
do niniejszego protokołu głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr X/58/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji.
3) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych - projekt nr 53/2015 przedstawił
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zastępca burmistrza Robert Brudniak. Komisja Polityki Socjalnej i Komunalnej pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Za przyjęciem w/w projektu uchwały jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik
do niniejszego protokołu głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr X/59/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji.

Ad/8 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie między-sesyjnym:
- trwa nadal kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej – planowany termin zakończenia :
3 czerwca br. – przedłużony do 17 czerwca br. (kontrola koordynowana),
- wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowa Grobla,
- wykonano nawierzchnię asfaltową przy świetlicy w Nowej Grobli – fundusz sołecki,
- rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych
w miejscowości Oleszyce Zagrody- Słowackiego- Puszkina”,
- odbył się przetarg na sprzedaż działek: Oleszyce, ul. Futorzańska – przetarg nie został
rozstrzygnięty,
- otrzymano dofinansowanie z WFOOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest” (dofinansowanie na 148 ton),
- cmentarz żydowski – umowa darowizny – Centrum Historii Żydów, wspólna realizacja
wykonania ogrodzenia cmentarza żydowskiego,
- zlecono opracowanie projektu organizacji ruchu – Oleszyce , ul. Rynek – ustawienie luster,
- zlecono opracowanie dokumentacji dotyczącej cmentarza komunalnego,
- odbyło się spotkanie dotyczące „fotowoltaiki” w obiektach użyteczności publicznej,
- firma PROMETHEUS GmbH – planuje prowadzić konsultacje dotyczące budowy farm
wiatrowych - będą prowadzone rozmowy m.in. z sołtysami ,
- awaria kanalizacji ul. Słowackiego w Oleszycach: przyczyna awarii – wrzucona pianka
montażowa „bezmyślność użytkowników”,
- trwa nabór wniosków w zakresie budowy mikronstalacji prosumenckich wykorzystujących
odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii
elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne. Ostateczny termin złożenia
wniosków - 01.06.2015 r. Wnioskodawcą (beneficjentem) programu może być tylko Gmina,
instalacje będą na budynkach prywatnych,
- trwają prace przy udziale pracowników interwencyjnych: są to prace przy:
adaptacji lokalu socjalnego - budynek stacji PKP, naprawie mostu przy ul. Spokojnej,
naprawie drogi w m. Zabiała, montażu wiaty przystankowej w m. Uszkowce, koszeniu,
sprzątaniu, nasadzaniu rabat itp...,
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- postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie – odrzucona została
skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce w przedmiocie zmiany nazwy
ulicy w m. Stare Oleszyce,
- 31 maja br. - wybory do Izb Rolniczych.
Ad/9 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych udzielił burmistrz Andrzej

Gryniewicz, m.in. poinformował iż:
- nastąpi przebudowa chodnika przy ulicy Mokrej w Oleszycach,
- obecnie dokonywany jest remont w części budynku przejętego od PKP (b. zły stan
techniczny) celem m.in. przystosowania niektórych pomieszczeń na lokal socjalny,
- odnośnie interpelacji w sprawie budowy chodnika – droga dojazdowa do kościoła
w Starych Oleszycach - propozycja do rozważenia,
- budowa parkingu w Zalesiu – być może należy rozważyć możliwość budowy
w ramach funduszu sołeckiego, dokończenie budowy szatni jest planowane.

Ad/10 Wolne wnioski i zapytania.
1. Radny Janusz Sopel wystąpił w sprawie poprawy zjazdów przy drodze do Lubaczowa.
2. Radna Maria Lechowicz wystąpiła w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych z wypłatą dodatku
wyrównawczego dla nauczycieli (czy istnieje możliwość zagospodarowania tych środków na zajęcia
pozalekcyjne?).
3. Radny Wiesław Osuch zgłosił wniosek dotyczący wyrównania poboczy- droga do Borchowa.
4. Przewodniczący Zarządu Miasta Kazimierz Rymarowicz wystąpił w imieniu Zarządu Miasta
Oleszyce w następujących sprawach:
- przyśpieszenia poszerzenia cmentarza komunalnego w Oleszycach (w tym budowy ogrodzenia),
- przyznania Zakładowi Gospodarki Komunalnej środków na budowę nowej studni,
- wydzielenia środków finansowych w 2016 r. na „działalność Zarządu Miasta”.
Ad/11. Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący rady

zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Oleszycach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch
Protokołowała: M. Żaczek
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