Protokół Nr XXII/2016
z obrad sesji Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Sesję rozpoczęto o godz. 12: 00, a zakończono o godz. 14:30.
W związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego – Postanowienie Komisarza
Wyborczego w Przemyślu Nr 3/16 z dnia 11.04.2016 r., w sesji udział wzięło 14 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, sekretarz Miasta i Gminy Jolanta Habało–Zaniewicz, skarbnik Miasta
i Gminy Zdzisława Spryńska, kierownicy referatów Urzędu Miasta i Gminy, kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy, sołtysi z terenu gminy 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. Gospodarka w lasach mienia gminnego gminy Oleszyce w 2015 r.
6. Informacja z działalności ZGK w 2015 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 października 2013 r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu –
projekt nr 126/2016,
2) zmian w budżecie gminy na 2016 r. –
projekt nr 127/2016.
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.
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.
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Ad. 2 Do protokołu z poprzedniej sesji: Nr XXI/2016 z dnia 31 marca 2016 r. uwag nie
wniesiono. Za przyjęciem Protokołu Nr XXI/2016 z dnia 31 marca 2016 r. z obrad sesji Rady
Miejskiej w Oleszycach, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Ad. 3 Do porządku obrad, zastępca burmistrza Robert Brudniak zaproponował ujęcie następujących
projektów uchwał:
1) nr 128/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów niezabudowanych
w trybie bezprzetargowym na czas dłuższy niż trzy lata,
2) nr 129/2016 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej na rzecz GAZ–SYSTEM S.A.
Za przyjęciem do porządku obrad w/w projektów uchwał, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Za przyjęciem przedstawionego przez przewodniczącego rady porządku obrad wraz z w/w zmianą,
głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Oleszycach.
- Radny Janusz Sopel wystąpił z zapytaniem o dalsze działania po dokonanej wizji lokalnej chodnik ul. Zamkowa od mostu do ul. Zielonej w Oleszycach.
- Radna Anna Kot wystąpiła z zapytaniem „czy rozstrzygnięto sprawę p. Nepelskiego”.
- Radny Franciszek Buksak zwrócił się o wystąpienie z pismem do starostwa powiatowego
w sprawie przeprowadzonej modernizacji gruntów, w tym skarg mieszkańców gminy na sposób jej
przeprowadzenia i sposób wyjaśniania przez „niektórych urzędników powiatowych”.
Ad.5 Informacja z zakresu wykonania zadań gospodarczych w lasach mienia gminnego za 2015 r.
W/w informację przedstawiła kierownik referatu Maria Nieckarz, która m.in. poinformowała, że:
„Gospodarujemy na 530,64 ha lasów gminnych. Gospodarka leśna z zakresu pozyskania, zalesiania,
pielęgnacji oraz ochrony upraw odbywa się zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem
urządzania lasu opracowanym na lata 2007–2016 i nadzorowana jest przez Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie. Średni roczny plan pozyskania drewna wynosi 1865 m3, w tym drewno iglaste –
1303 m3, liściaste 562 m3. Ze sprzedaży drewna w ilości 1809 m3 uzyskano dochody w wysokości
377 036,00 zł, nieodpłatnie przekazano 56 m3 na wartość 10 925,00 zł.”
Szczegółowa informacja w powyższym temacie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Marek Kołcz w swoim wystąpieniu przekazał spostrzeżenia, które nasunęły mu się po
wyjazdowym posiedzeniu komisji dot. gospodarki w lasach mienia gminnego:
- zdaniem radnego, a także, i jako leśnika, istnieje realna szansa na etapie sporządzania nowego,
uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2017-2026 zaplanowania zwiększenia masy drewna do
pozyskania, a pozyskanie większej masy drewna, to też określone dochody dla budżetu gminy.
Informacje z zakresu gospodarki w lasach mienia gminnego przyjęto jednogłośnie.
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Ad.6 Informację z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2015 r.
przedłożył kierownik zakładu Zbigniew Lasek. Poinformował, między innymi że:
- ZGK w 2015 r. uzyskał łączne przychody w kwocie 1 535 018,22 zł, co stanowi 98% w stosunku
do planu rocznego. Największe wpływy zakład uzyskuje z gospodarki ściekami i dostawy wody.
W 2015 r. wpływy za odprowadzanie ścieków wyniosły 503 853,51 zł, co stanowi 32% łącznego
planu rocznego, natomiast wpływy za wodę wyniosły 546 296,41%.W stosunku do roku 2014
przychody od odbiorców z tytułu dostawy wody zmniejszyły się o 10 659,84 zł oraz zmniejszyły się
przychody z tytułu odprowadzania ścieków o 27 533,74 zł.
Rada w głosowaniu, jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację.
Radny Waldemar Cisek zgłosił wniosek w sprawie „podwyższenia ciśnienia wody na sieci
wodociągowej w m. Futory”.
Kierownik zakładu Zbigniew Lasek odpowiedział, iż podejmowane są już pewne działania w celu
eliminacji zgłoszonego problemu.
Ad.7 Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października
2013 r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt nr 126/2016
przedstawił Jacek Szczygielski - referent Urzędu M i G Oleszyce. Za przyjęciem w/w projektu
uchwały jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu,
głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr XXII/130/2016,
2) zmian w budżecie gminy na 2016 r. – projekt nr 127/2016 przedstawił zastępca burmistrza
Robert Brudniak. Za przyjęciem w/w projektu uchwały jak w przedstawionej treści
stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr XXII/131/2016,
3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów niezabudowanych w trybie
bezprzetargowym na czas dłuższy niż trzy lata – projekt 128/2016 przedstawiła kierownik
referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej Maria Nieckarz. Za przyjęciem
w/w projektu uchwały jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik do niniejszego
protokołu, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr XXII/132/2016,
4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz
GAZ–SYSTEM S.A – projekt nr 129/2016 przedstawiła kierownik referatu Rolnictwa,
Leśnictwa i Działalności Gospodarczej Maria Nieckarz. Za przyjęciem w/w projektu uchwały
jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, głosowało
14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr XXII/133/2016.
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Ad. 8 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie między-sesyjnym.
Burmistrz Miasta i Gminy m.in. poinformował, że:
- trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków w zakresie dokumentacji parku - zespołu
pałacowo-parkowego w Oleszycach,
- wykonano „rewitalizację rynku w Oleszycach” – (nasadzenia, oświetlenie, przebudowa
chodników),
- dokończono budowę oświetlenia w miejscowości Zabiała,
- wykonano ułożenie chodnika na osiedlu Sapiehy w Oleszycach,
- trwają uzupełnienia złożonych wniosków na drogi gminne – do PROW-u,
- w trakcie uzupełnienia jest wniosek dotyczący e-usług – „Gmina bliżej obywatela”,
- wnioski dotyczące przebudowy przedszkola i sali gimnastycznej są po ocenie formalnej. Jest
realna możliwość otrzymania dofinansowania.
- otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 31 121,22 zł na usunięcie 58 ton azbestu w ramach
programu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest”,
- w związku z oszczędnościami po przetargach w Programie rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej, trwają przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację drogi
„od przedszkola do ulicy Futorzańskiej”,
- prowadzono rozmowy z Fundacją Akademia Obywatelska na temat programu pilotażowego
realizowanego przez spółkę „PROSTO Z POLA”.
- w dniu 22-04-2016 r. odbył się przetarg na:
o sprzedaż działki nr 572/7 położonej w Oleszycach (ul. Orzeszkowa) o pow.0,0214 ha działkę zakupił pan Krzysztof S.....* za 3 640,00 zł,
o sprzedaż działki nr 1164/2 położonej w Starym Siole o pow. 0,0899 ha - działkę zakupił
pan Henryk P..........*za 7 680,00 zł.
- ogłoszony został przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego „Żuk” z OSP Nowa
Grobla – cena wywoławcza 2000,00 zł. – rozstrzygnięcie· przetargu 11 maja 2016 r.,
- Polski Czerwony Krzyż przekazał 4 samochody jabłek dla mieszkańców gminy, które zostały
rozdysponowane w sołectwach dzięki dużemu zaangażowaniu sołtysów, rad sołeckich i OSP,
- trwają prace gospodarcze w ramach prac interwencyjnych i społeczno-użytecznych. (koszenie,
usuwanie zakrzaczeń),
- rozpoczęto prace związane z oznakowaniem ulic,
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Bema oraz łącznika· pomiędzy ulicami
Kościuszki i Sobieskiego w Oleszycach.
- wyłoniono wykonawcę na wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Oleszycach.
Burmistrz zaproponował aby wspólne (z Radą Miejską) wystąpienie do Starosty
Lubaczowskiego „w kwestii problemów związanych z przeprowadzoną przez starostwo
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modernizacją gruntów i budynków”(w piśmie zawarte zostaną m.in żale mieszkańców gminy
Oleszyce i pytania, które się najczęściej powtarzały).
Rada wyraziła zgodę na wspólne wystąpienie do Starosty Lubaczowskiego w powyższym
temacie.
Ad. 9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych
W odpowiedzi burmistrz m.in. poinformował o:
- wykonaniu prac przy „poprawie chodnika”,
- podpisanej ugodzie z wykonawcą zadania pn.„modernizacja świetlic w Futorach i Borchowie”.
Szczegółowych informacji, w tej sprawie jeżeli zajdzie taka potrzeba, może udzielić radca prawny
podczas posiedzeń komisji lub posiedzenia rady.
Nadmienił ponadto, „iż sprawa ciągnie się od 2012 r.”, a spór pomiędzy wykonawcą,
a zamawiającym (inwestorem) dotyczy wykonania dodatkowych robót uznanych przez wykonawcę,
jako niezbędnych przy zadaniu, pomimo, iż inwestor nie zlecił ich wykonania.
Ad. 10 Wolne wnioski i zapytania.
Radny Szyk Zbigniew wstąpił w sprawie rozważenia możliwości składania wniosku
o dofinansowanie budowy kanalizacji w Nowej Grobli.
W odpowiedzi burmistrz poinformował, że przy tylu już zgłoszonych wnioskach „nie uda się tego
zrobić”.
Ad. 11 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady zamknął XXII
sesję Rady Miejskiej w Oleszycach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch

Protokołowała: M. Żaczek
*Wyłączenie na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną
danych osobowych.
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