Protokół Nr XXXIV/2017
z obrad sesji Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Sesję rozpoczęto o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:55.
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 Miasta i Gminy Oleszyce Robert Brudniak, skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława
Spryńska, sekretarz Miasta i Gminy Jolanta Habało–Zaniewicz kierownicy referatów Urzędu
Miasta i Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, przewodniczący jednostek
pomocniczych gminy (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Interpelacje i oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Oleszycach.
Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach za 2016 r.
Gospodarka w lasach mienia gminnego.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. – projekt nr 215/2017.
8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie między-sesyjnym.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i oświadczenia Radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 XXXIII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. uwag nie
wniesiono. Za przyjęciem ww. protokołu, głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
Ad.3 Porządek obrad, jak na wstępie przedstawił przewodniczący rady Wiesław Osuch.
Zastępca burmistrza Robert Brudniak zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego w trybie przetargowym
na czas dłuższy niż 3 lata położonego w Nowej Grobli – projekt nr 206/2017.
Za ww. wnioskiem głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
Jednocześnie wnioskował o wprowadzenie do ww. porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej i zmian w budżecie gminy na 2017 rok - projekt nr 216/2017.

Za ww. wnioskiem głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
Za przyjęciem przedstawionego przez przewodniczącego rady porządku obrad z uwzględnieniem
zgłoszonych wniosków (jak wyżej), głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
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Ad.4 Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Oleszycach.
Nie zgłoszono interpelacji.
Ad.5 Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach za 2016 r.
Informację przedstawił Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Zbigniew Lasek, który
odpowiadał również na zapytania radnych uzupełniając przedłożoną informację.
Ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji.
Radny Waldemar Cisek wystąpił w sprawie podjęcia niezbędnych kroków w celu podniesienia
ciśnienia wody – hydrofornia w m. Futory.
Kierownik ZGK m.in. odpowiedział, że są zamierzenia odnośnie poprawy ciśnienia wody w m.
Futory, jednocześnie podkreślając specyfikę terenu (występuje zaniżanie terenu).
Za przyjęciem przedstawionej przez kierownika informacji o działalności ZGK było 15 radnych
(jednogłośnie)
Ad.6 Gospodarka w lasach mienia gminnego.
Ww. informację przedstawiła kierownik referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej
Maria Nieckarz:
Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach gospodaruje na 530,64 ha lasów gminnych.
W poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco:
Nazwa miejscowości

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Powierzchnia

Futory
Oleszyce - Lubomierz
Stare Oleszyce
Borchów – Sucha Wola
Stare Sioło
Nowa Grobla

21,21
8,32
226,24
27,14
186,26
61,47

Razem

530,64

Gospodarka leśna z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony upraw odbywa
się zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu opracowanym na lata 2007–
2016 i nadzorowana jest przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.
W okresie 2016 roku pozyskano łącznie 1194,64 m3 drewna, w tym
drewno iglaste – 808,83 m3, liściaste 385,81 m3.
Dochody:
ze sprzedaży drewna w ilości 1103,42 m3 uzyskano dochody w wysokości 209 171,36 zł oraz
przekazano nieodpłatnie 91,22 m3 na wartość 13 372,00 zł.
Z zakresu zadań gospodarczych wykonano:
- trzebieże późne – 34,63 ha,
- czyszczenia wczesne – 0,75 ha,
- trzebieże wczesne – 2,79 ha
- odnowienia - 1,50 ha,
- pielęgnacja upraw leśnych 6,85 ha .
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W 2016 roku przystąpiono i opracowano uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów mienia
komunalnego Gminy Oleszyce obowiązującego na lata 2017–2026. W wyniku zapytania
ofertowego plan został opracowany przez firmę Laboratorium Wiedzy Doradztwo Opracowania
i Szkolenia z siedzibą w Rudniku nad Sanem reprezentowaną przez pana Patryka Sobota za łączną
kwotę 9 988,07 zł tj. 18,50 zł/1 ha. Plan powyższy został zatwierdzony przez Starostę
Lubaczowskiego po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Nadleśnictwo Oleszyce.
W 2017 roku wszystkie czynności związane z gospodarką leśną wykonywane są przez zakład
usług leśnych. Po przeprowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego w dniu 31
stycznia 2017 roku podpisano z Zakładem Usług Leśnych – Roman Pelc - Stare Sioło umowę na
wykonywanie zadań gospodarczych z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli i ochrony
lasu. W 2017 roku planuje się pozyskanie drewna w ilości 1800 m3 uzyskując dochód
w wysokości 324 000 zł.
Radny Waldemar Cisek zwrócił się o przedłożenie informacji (w przypadku braku takich danych
- na następnej sesji) dotyczącej rocznego rozmiaru użytkowania.
Przewodnicząca komisji Budżetowo- Gospodarczej Anna Kot poinformowała, że Komisja wspólnie
z Komisja Rewizyjną Rady Miejskiej dokonały kontroli wybranych powierzchni lasów mienia
gminnego Gminy Oleszyce, nie wnosząc zastrzeżeń.
Za przyjęciem informacji z zakresu gospodarki w lasach mienia gminnego, głosowało 15 radnych
(jednogłośnie).

Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zastępca burmistrza Robert Brudniak przedstawił wprowadzony do porządku obrad projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego w trybie
przetargowym na czas dłuższy niż 3 lata położonego w Nowej Grobli – projekt nr 206/2017.
Obecni na sesji mieszkańcy wsi Nowa Grobla wnieśli swój sprzeciw wobec pewnych zapisów
w projekcie uchwały, konkretnie chodzi o działkę o numerze ewidencyjnym 617/1 położonej
w obrębie wsi Nowa Grobla, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy
fotowoltaicznej, gdyż właśnie na działce tej mieszkańcy wypasają swoje bydło, mieszkańcy
proponowali alternatywną działkę, która mogłaby być również przeznaczona pod budowę
i eksploatację farmy fotowoltaicznej.
Z wnioskiem sprzeciwu wystąpił również radny Zbigniew Szyk z Nowej Grobli, który
poinformował, że na zebraniu wiejskim w m. Nowa Grobla mieszkańcy negatywnie
wypowiedzieli się, co do działki nr 617/1 i planów budowy tam farmy fotowoltaicznej,
wskazywali nawet inne wolne grunty, na których można byłoby zbudować farmę. Ponadto
poinformował, że od samego początku sygnalizował, iż mieszkańcy są temu przeciwni, a na
przedmiotowej działce (mieniu komunalnym), wypasali i nadal wypasają bydło.
Zaapelował do radnych, aby zagłosowali przeciw proponowanej w projekcie uchwały
lokalizacji budowy farmy fotowoltaicznej na działce nr 617/1.
Radny Buksak Franciszek w swym wystąpieniu podkreślił m.in., „że mienie ma przede
wszystkim służyć mieszkańcom danej wsi”.
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Za przyjęciem ww. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu
niezabudowanego w trybie przetargowym na czas dłuższy niż 3 lata położonego w Nowej Grobli –
projekt nr 206/2017, głosowało 2 radnych, 8 było przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Kolejne 2 projekty uchwał przedstawiła skarbnik Miasta i Gminy Zdzisław Spryńska:
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. – projekt nr 215/2017.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały, jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik do
niniejszego protokołu, głosowało 15 (jednogłośnie).
Uchwała Nr XXXIV/221/2017,
3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej i zmian w budżecie gminy na 2017 rok -projekt nr 216/2017.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały, jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik do
niniejszego protokołu, głosowało 15 (jednogłośnie).
Uchwała Nr XXXIII/222/2017.
Ad. 9 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie między-sesyjnym.
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce Andrzej Gryniewicz m.in. poinformował, że:
-

trwają prace związane z zadaniem „Poprawa, jakości wychowania przedszkolnego w Gminie
Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”,
podpisano umowę (Konsorcjum Firm: LIDER: PBI Infrastruktura S.A. PARTNER: PBI WMB Sp.) na
realizacje zadania „Przebudowa drogi gminnej 105204R Zalesie – Stare Sioło,

-

trwa kontynuacja zadania w m. Borchów - przebudowa drogi gminnej (Mielniki).

-

trwa kontynuacja budowy drogi w m. Zabiała,

-

Gmina otrzymała dofinansowanie na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest etap V"
w wysokości 13 022,34,

-

wniosek dotyczący kanalizacji miejscowości Lipina i Stare Sioło został zakwalifikowany do
dalszej oceny,
złożono wniosek w ramach Konkursu Dotacji Przygotowanie Programów Rewitalizacji – II
edycja pn.”Aktualizacja zintegrowanego programu rewitalizacji obszaru Miasta i Gminy
Oleszyce na lata 2016–2020”,

-

-

w trakcie realizacji jest zadanie „przygotowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Stare
Sioło”,
wykonano niwelację terenu pod boisko w miejscowości Zabiała,

-

zamówiono trybuny, wiaty na boisko w miejscowości Futory,

-

trwają prace gospodarcze w ramach prac interwencyjnych i społeczno-użytecznych (11 osób)
(sprzątanie, pielęgnacja zieleni miejskiej, drobne naprawy i konserwacje),

-

zlecono wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Futory, w Oleszycach ul.
Futorzańska, w m. Stare Sioło – w ramach funduszu sołeckiego.
w dniu 07 kwietnia 2017 r. odbył przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości
Borchów - sprzedano jedną z trzech „wystawionych” działek- 389/1 o pow. 0,7197 ha za
kwotę 13 490,00

-

w dniu 2 czerwca 2017 r. odbędzie się II przetarg na sprzedaż nieruchomości:
Borchów działka nr 73 o pow. 0,3636 ha,
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Borchów działka nr 83 o pow. 0,4912 ha,

- w dniu 5 maja 2017 r. odbędzie się przetarg na dzierżawę nieruchomości:
(protesty rolników w związku z ograniczeniem przetargu)
Maślanki działka nr 2144 (część) o pow. 3,06 ha
Futory działka nr 191/8 (część) o pow. 1,10 ha
Zalesie działka nr 457 (część) o pow. 4,50 ha
Stare Sioło działka nr 188/3 o pow. 0,2993 ha
Stare Oleszyce (Uszkowce) działka nr 524/1 (część) o pow. 1,80 ha.

Następnie Burmistrz przedstawił sprawy dotyczące:
-

rozważenia możliwości dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla
mieszkańców wsi Zabiała (w tej sprawie wpłynęło pismo podpisane przez 40 mieszkańców,
którzy są zainteresowani wybudowaniem przydomowych oczyszczalni we własnym zakresie).
Powyższy temat był szeroko omawiany podczas posiedzeń komisji rady, a zwłaszcza podczas
posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Z rzeczowej dyskusji, jaka się rozwinęła
podczas omawiania sprawy należy zaznaczyć, iż nie wyklucza się takiej formy pomocy dla
mieszkańców. W związku z powyższym zwrócono się o przedstawienie kosztów realizacji
przedsięwzięcia wraz z przeliczeniem wysokości dopłaty dla mieszkańców, liczbę
zadeklarowanych gospodarstw zainteresowanych wybudowaniem przydomowych
oczyszczalni ścieków,

-

aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej – wniosek 3 parafii o dokonanie aktualizacji
ww. planu,
dzierżawy gruntów mienia komunalnego.
Rada w głosowaniu: 12 radnych „za” i 3 wstrzymujących się od głosu - anulowała własne
„postanowienie” dotyczące ustaleń odnośnie warunków przetargu na dzierżawę gruntów
niezabudowanych (tj. ograniczenia przetargu jedynie do obszaru sołectwa).

-

Ad. 11 Wolne wnioski i zapytania:
Radny Janusz Sopel wystąpił w sprawie przedstawienia kosztów naprawy odcinka
wodociągu Stare Sioło – Lipina.
Ad. 12 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady zamknął XXXIV
sesję Rady Miejskiej w Oleszycach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch
Protokołowała M. Żaczek
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