Protokół Nr XLII/2017
Z obrad sesji Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Sesję rozpoczęto o godz. 12: 00, a zakończono o godz. 15:10.
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, sekretarz Miasta i Gminy Jolanta Habało–Zaniewicz,
skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska, kierownicy referatów Urzędu Miasta i Gminy,
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz przewodniczący jednostek pomocniczych
z terenu Miasta i Gminy Oleszyce zgodnie z załączoną lista obecności, a także na zaproszenie
przewodniczącego rady, w sesji uczestniczył kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Lubaczowie - Feliks Sopel.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Oleszycach.
5. Informacja o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w gminie Oleszyce.
6. Uchwalenie budżetu gminy Oleszyce na 2018 r.- (Zarządzenie Burmistrza Miasta
i Gminy Oleszyce Nr 92/2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej
Gminy Oleszyce na 2018 r. praz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Oleszyce)
- opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
- opinie komisji rady,
- dyskusja.
7. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce.
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
8. Podjęcie innych uchwał:
1) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody – projekt nr
281/2017,
2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego w trybie
przetargowym na czas dłuży niż 3 lata położonego w Nowej Grobli – projekt
282/2017,
3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz
najemcy wraz z udzieleniem bonifikaty – projekt nr 283/2017,
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9.
10.

11.
12.

4) w sprawie zwarcia porozumienia międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl –
projekt nr 284/2017.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie między-sesyjnym.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne wnioski i zapytania.
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.
Ad.2 Do protokołu z poprzedniej sesji: Nr XLI/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. uwag nie
wniesiono. Za przyjęciem Protokołu Nr XLI/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. z obrad sesji
Rady Miejskiej w Oleszycach głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
Ad.3 Zastępca burmistrza Robert Brudniak zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
następujących projektów uchwał:
-

-

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie udzielenia
w 2017 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na
realizację zadań publicznych – projekt nr 285/2017,
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – projekt nr 286/2017,

-

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce – projekt nr
287/2017,

-

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt
nr 288/2017,

-

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – projekt nr 289/2017,
w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego – projekt nr 290/2017,

-

w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizacje zadań publicznych – projekt nr 291/2017
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 285/2017 w sprawie uchylenia
uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych, głosowało 15
radnych (jednogłośnie).
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 286/2017 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2017 rok, głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 287/2017 w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce, głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
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Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 288/2017 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, głosowało 15 radnych
(jednogłośnie).
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 289/2017 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2017 rok, głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 290/2017 w sprawie udzielenia
w 2018 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego, głosowało
15 radnych (jednogłośnie).
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 291/2017 w sprawie udzielenia
w 2018 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację
zadań publicznych, głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
Ad.4 Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Oleszycach.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący rady udzielił głosu zaproszonemu na sesję rady kierownikowi Rejonu
Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie - Feliksowi Soplowi, który przedstawił informację
dotyczącą budowy obwodnicy Oleszyc, odpowiadał również na pytania radnych oraz udzielał
szczegółowych wyjaśnień. Poinformował on m.in, że inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd
Województwa Podkarpackiego i będzie realizowane na dwóch odcinkach i polega na budowie
obwodnicy miasta Oleszyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław–OleszyceCieszanów–Bełżec i w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku z Oleszyc do Lubaczowa
z budową obwodnicy Oleszyc. Wartość zadania 15 mln zł. Planowany termin wykonania
31 10.2018 r. W zakres ww. przedsięwzięcia wchodzi m.in.:- budowa obwodnicy w m.
Oleszyce wraz z odcinkami przebudowy/rozbudowy istniejącej drogi wojewódzkiej 865
o łącznej długości trasy ok. 2,7 km: początek trasy w rejonie skrzyżowania drogi
wojewódzkiej Nr 865 z drogą wojewódzką nr 867 w km ok. 31 +000, koniec trasy – w rejonie
włączania do istniejącej trasy drogi wojewódzkiej nr 865 w km ok. 33+688,93 oraz
dowiązanie do istniejącej trasy drogi wojewódzkiej nr 865, - budowa 2 rond na włączeniu
projektowanej obwodnicy do istniejącej DW 865: w km ok.31+ 220 oraz ok.33 + 575,
- budowa skrzyżowania DW 865 z DG 105231R, dowiązanie DW 867 do skrzyżowania z DW
865 w Oleszycach, budowa dodatkowych jezdni nr 1 i nr 2 do obsługi przyległych terenów,
- budowa mostu na rzece Przerwa w km ok. 31 + 85,
- budowa/przebudowa chodników dla pieszych
- budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowa odwodnienia drogi za pomocą kanalizacji deszczowej i systemów rowów,
- budowa przepustu pod projektowaną drogą,
- budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach typu rondo,
- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak
wycinka zieleni, zakrzaczeń, itp.
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Prace, mogą być już wykonywane od 15 stycznia 2018 r. np. poprzez usuwanie
zakrzaczeń, a w zależności od warunków atmosferycznych mogą być realizowane
poszerzenia. Dodał też, że całe przedsięwzięcie odbywać się będzie w ruchu ciągłym.
Radni zgłosili wiele problemów związanych z budową chodników, kontynuacji ich
budowy, czyszczenia przepustów czy też odmulania rowów, zapewnienia dojazdów do pól:
Radna Maria Lechowicz zgłosiła potrzebę wykonania przejścia dla pieszych na drodze
wojewódzkiej ulica Mickiewicza w Oleszycach (wskazując na lokalizację - pomiędzy p.
Soplem, a p. Rokosz) oraz poprawy odcinka chodnika „za przedszkolem” - podczas deszczu
tworzy się zastoisko wody – brak odpływu.
Radna Anna Kot wystąpiła w sprawie chodnika dla pieszych – ulica Jarosławska oraz
przejścia dla pieszych.
Radny Janusz Sopel wystąpił w sprawie poprawy odcinka chodnika dla pieszych „od CPN
do Groszka”.
Radny Zygmunt Osiowy i radny Franciszek Buksak wystąpili w sprawie dalszej
kontynuacji budowy chodnika w Starych Oleszycach.
Kierownik Feliks Sopel w odpowiedzi m.in. poinformował, iż ma nadzieję, że problem
chodników w pewnym stopniu rozwiąże się przy okazji budowy obwodnicy, jednakże zasadą
jest, że ich realizacja oparta jest na współpracy z samorządami w ramach podpisanych
porozumień z gminami, w tym określeniu kosztów współfinansowania.
W sprawie wykonania przejścia dla pieszych ul Mickiewicza, to wyjaśnił procedury
i zasady wg których takie przejście mogłoby być wykonane, prosił o wystąpienie w tej
sprawie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
Ad.5 Rada zapoznała się z funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej na terenie
gminy Oleszyce, na podstawie przesłanych pisemnych informacji dyrektorów zakładów
opieki zdrowotnej:
- Zakład Opieki Zdrowotnej R – 36,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
Ww. informacje przedstawili wyznaczeni przez przewodniczącego rady wiceprzewodniczący rady i stanowią załączniki do niniejszego protokołu z sesji.
Ad.6 Uchwalenie budżetu gminy Oleszyce na 2018 r.
Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektu uchwały budżetowej, Rada rozpatrzyła
następujące projekty uchwał (wprowadzonych na wstępie do porządku obrad):
- projekt nr 284/2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą
Miejską Przemyśl przedstawiła Maria Zaczek – kierownik referatu Urzędu Miasta
i Gminy. Za przyjęciem ww. projektu uchwały, jak w załączonej treści do niniejszego
protokołu, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLII/287/2017,
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- projekt nr 290/2017 w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy rzeczowej
Samorządowi Województwa Podkarpackiego przedstawiła skarbnik Miasta i Gminy
Oleszyce. Za przyjęciem ww. projektu uchwały, jak w załączonej treści do niniejszego
protokołu z sesji, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLII/288/2017
- projekt nr 291/2017 w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych
przedstawiła skarbnik Miasta i Gminy Oleszyce. Za przyjęciem ww. projektu uchwały,
jak w załączonej treści do niniejszego protokołu z sesji, głosowało 14 radnych
(jednogłośnie).
Uchwała Nr XLII/289/2017.
Projekt uchwały budżetowej przedłożony został Zarządzeniem Burmistrza Miasta
i Gminy Oleszyce Nr 92/2017 z dnia 09 listopada 2017 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie i Radzie Miejskiej w Oleszycach. Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik
do niniejszego protokołu, a także umieszczony został na stronie internetowejwww.bip.oleszyce.pl - zakładka Finanse. Podczas obrad sesji, projekt ww. uchwały
szczegółowo omówiła i odpowiadała na pytania skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława
Spryńska. Przedstawiła także:
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Oleszyce na 2018 rok oraz opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2018 rok,
- autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2018 r. z dnia
14.12.2017 r. i autopoprawki II z dnia 28.12.2017 r. protokołu. Ww. opinie
i autopoprawki stanową załączniki do protokołu z sesji. Proponowane zmiany wynikają
z uwag przedstawionych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie oraz
wniosku Burmistrza dotyczącego udzielenia dotacji dla Gminy Miejskiej Przemyśl na
zadania związane z obsługą mieszkańców gminy Oleszyce w Miejskim Ośrodku
Zapobiegania Uzależnieniem w Przemyślu oraz w związku z przesunięciem terminów
wykonania zadań planowanych do realizacji w 2017 r.
W opinii: - o projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. - m.in. stwierdzono, iż, „niniejszy
projekt budżetu może stanowić podstawę do uchwalenia przez Radę Miejską w Oleszycach
uchwały budżetowej na 2018 r.” oraz że, „przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy
Oleszyce projekt uchwały budżetowej na 2018 rok spełnia wymogi określone w uchwale
Nr XLVI/414/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Oleszyce”.
„Z przedłożonego projektu uchwały budżetowej wynika, że planowane dochody budżetu
gminy na 2018 rok wynoszą 32.965.340,69 zł natomiast planowane wydatki wynoszą
34.732.462,27 zł i przewyższają planowane dochody o kwotę 1.767.121,58 zł stanowiącą
deficyt budżetu na 2018 r. Planowany na 2018 rok deficyt budżetu Gminy Oleszyce stanowi
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5,36% planowanych na ten rok dochodów.” … „źródłami sfinansowania planowanego
deficytu budżetu będą przychody z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie
1.767.121,58 zł”.
Podczas posiedzeń Komisji: Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty Kultury i Sportu
oraz Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej Rady Miejskiej w Oleszycach pozytywnie
oceniono i zaopiniowano projekt uchwały budżetowej wraz z zaproponowanymi
autopoprawkami. Za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały budżetowej Gminy
Oleszyce na 2018 r. wraz z autopoprawkami, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Waldemar Cisek był nieobecny podczas głosowania.
Uchwała budżetowa Gminy Oleszyce na 2018 rok Nr XLII/290/2017 stanowi załącznik do
niniejszego protokołu z sesji.
Ad.7 Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce.
Projekt ww. uchwały wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce na lata 2018 –
2030, jak załączeniu do niniejszego protokołu z sesji, przedstawiła skarbnik Miasta i Gminy
Zdzisława Spryńska. Według danych zawartych w projekcie WPF w latach 2018 - 2030
zachowano równowagę budżetów według której suma dochodów i przychodów odpowiada
sumie wydatków i rozchodów. Przyjęte wartości dochodów bieżących oraz wydatków
bieżących nie ulegają znacznym wahaniom w stosunku do kwot wynikających z projektu
budżetu na rok 2018 r. Również zostały zachowane zasady wynikające z art. 242 i 243 ustawy
o finansach publicznych. Skład Orzekający RIO uznał, że przedłożony projekt wieloletniej
prognozy finansowej może stanowić podstawę uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
według przedstawionego projektu uchwały.
Za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały jak w załączonej treści do niniejszego
protokołu, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLII/291/2017.
Ad.8 Podjęcie innych uchwał:
1) w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – pomnika przyrody - projekt nr 281/2017
przedstawiła kierownik referatu Maria Nieckarz. Za przyjęciem ww. projektu uchwały
jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu,
głosowało13 radnych, 1 radny było przeciw, głosów wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XLII/292/2017,
2) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego
w trybie przetargowym na czas dłuży niż 3 lata położonego w Nowej Grobli – projekt
282/2017 przedstawiła kierownik referatu Maria Nieckarz. Za przyjęciem ww. projektu
uchwały jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu,
głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLII/293/2017,
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3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz
najemcy wraz z udzieleniem bonifikaty – projekt nr 283/2017 przedstawiła kierownik
referatu Maria Nieckarz. Za przyjęciem ww. projektu uchwały jak w przedstawionej
treści stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, głosowało 14 radnych
(jednogłośnie).
Uchwała Nr XLII/294/2017,
4) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie udzielenia
w 2017 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na
realizację zadań publicznych – projekt nr 285/2017 przedstawiła Skarbnik Miasta
i Gminy Zdzisława Spryńska. Za przyjęciem ww. projektu uchwały jak
w przedstawionej treści stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, głosowało 14
radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLII/295/2017,
5) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – projekt nr 286/20172017
przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska. Za przyjęciem ww.
projektu uchwały jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik do niniejszego
protokołu, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLII/296/2017,
6) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce – projekt nr
287/20172017 przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska. Za
przyjęciem ww. projektu uchwały jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik do
niniejszego protokołu, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLII/297/2017
7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego –
projekt nr 288/20172017 przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik
do niniejszego protokołu, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLII/298/2017,
8) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – projekt nr 289/20172017
przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska. Za przyjęciem ww.
projektu uchwały jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik do niniejszego
protokołu, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLII/299/2017.
W głosowaniu nad ww. projektami uchwał wzięło udział 14 radnych. Radny Waldemar
Cisek nie wziął udziału w głosowaniu (podczas głosowania był nieobecny).
Ad.9 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie między- sesyjnym.
Burmistrz Miasta i Gminy m.in. poinformował, że:
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- w związku z nierzetelnością wykonania i niedotrzymania terminu realizacji zadania

inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce
poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach” podjęta
została decyzja o odstąpieniu od umowy z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym „STANPOL”, Stanisław Polański ul. Dostatnia 8/6, 02-991 Warszawa.
Jednocześnie w dniu 12.12.2017 r. ww. wykonawcy zostało przesłane oświadczenie
informujące o odstąpieniu od zawartej z nim umowy, wyznaczono również termin
przeprowadzenia inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac przy tym zadaniu;
- w trakcie realizacji jest zadanie „Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy
Oleszyce”;
- trwają prace przy „Przebudowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole
Podstawowej w Oleszycach” wykonawca – Usługi Budowlane Romex, Roman
Zawitkowski – Jarosław (realizacja zadania bez zagrożeń);
- zakończono zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Futory” - Zakład
Instalacyjny WOD-Kan, CO i Gaz Jan Szyk Lubaczów
Przetargi:
- ogłoszono przetarg na realizacje zadania „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie
aglomeracji Oleszyce” Zadanie obejmuję wykonanie budynku jednokondygnacyjnego
o konstrukcji stalowej wraz z pomostem (5,5 x 3,40) oraz montaż maszyn i urządzeń dla
ciągu obróbki osadu. Otwarcie ofert 04.01.2018 r.
- ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg (18.12.2017) na „Kompleksową dostawę energii
elektrycznej do obiektów Gminy Oleszyce, Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Oleszycach oraz Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach – kwota
z przetargu 742 907,39;
- w dniu 08.12.2017 dokonano otwarcia ofert dotyczące przetargu „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Oleszyce w 2018
roku” – Ofertę złożyła Firma Empol za kwotę 693 360,00 zł - przetarg został
unieważniony, II przetarg (19.12.2017) kwota 638 928,00 zł – przetarg unieważniono.
Zmieniono warunki kolejnego przetargu (od masy przekazanych odpadów) – przetarg
ogłoszono na pół roku rozstrzygnięcie 03.01.2018 r.;
- złożono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac: „Usługi w zakresie
gospodarki leśnej w lasach gminnych Gminy Oleszyce w 2018 roku” otwarcie ofert
03.01.2018 r.;
- ogłoszony na 22 grudnia 2017 r. przetarg na sprzedaż nieruchomości: Oleszyce działka nr
641/13 o pow. 0,1399 ha, nie odbył się – brak chętnych na zakup działki;
- w dniu 12 stycznia 2018 r. odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości: Borchów
działka nr 73 o pow. 0,3636 ha, Borchów działka nr 83 o pow. 0,4912 ha;
- zakończono prace przy chodniku na ul. Kustronia (powiat Lubaczów);
- zakończono realizację zadania „przebudowa ul. Wspólnej” - etap I;
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- zakończono realizację zadania „przebudowa ul. Orzeszkowej” - etap I;
- na stronie internetowej Urzędu www.oleszyce.pl jest informacja o możliwości zakupu
uzbrojonych działek budowlanych w miejscowości Futory;
- w dniach od 15 do stycznia 19 stycznia 2018 roku odbędą się zebrania wiejskie w sprawie
przedstawienia budżetu Gminy Oleszyce na 2018 r. (harmonogram zebrań znajduje się na
stronie internetowej Urzędu);
- został ogłoszony Program rozwoju małej infrastruktury sportowo–rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Sfery Aktywności (OSA) – EDYCJA 2018.
W ciągu dwóch lat na realizację programu Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy
kwotę 100 mln zł. Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych,
plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie
przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.
Wniosek należy złożyć do 15.01.2018 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Natomiast informację dotyczącą sytuacji związanej z „gospodarką odpadami” na terenie
Gminy Oleszyce przedstawił zastępca burmistrza Robert Brudniak, który poinformował m.in.,
że: W gospodarce odpadami za „usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie
gminy Oleszyce” dotychczas obowiązywała cena ryczałtowa. Cena była ustalana na
podstawie ilości odpadów z roku poprzedzającego przetarg + szacowany wzrost ilości
odpadów. Kalkulacja była wewnętrzną sprawą firmy odbierającej. W 2016 roku cena za
usługę odbioru i zagospodarowania odpadów wynosiła 381 900,00 zł przy ilości 1245 Mg
wytworzonych w 2016 roku odpadów. Natomiast już 2017 roku cena wynosiła 467 856 przy
ilości około 1380 Mg wytworzonych w 2017 roku odpadów. Cena ryczałtowa w I przetargu
693 360 zł/rok, cena w II przetargu 638 928 zł/rok. Tak znaczny wzrost ceny ryczałtowej
wymusza zmianę podejścia do gospodarki odpadami na terenie gminy Oleszyce. Przyjęcie
ww. stawki z I przetargu (693 360 zł/rok) spowodowałaby konieczność szacunkowego
wzrostu cen średnio 3 zł od osoby/mc oraz ok 30 % wzrost cen dla przedsiębiorców. Po
analizie ilości odpadów wg sprawozdań przekazywanych przez EMPOL, wniosków
z obserwacji działającego „dotychczas systemu” należy podjąć działania zmierzające do
rozwiązania tego skomplikowanego problemu. Należy rozważyć kierunki zmiany systemu
gospodarki odpadami w celu zmniejszenia kosztów, a w konsekwencji zminimalizować
wysokość podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców. Dlatego został
ogłoszony przetarg na odbiór i zagospodarowanie wg ilości faktycznie przekazanych ilości
odpadów.
W miesiącu styczniu 2018 r. podczas posiedzenia merytorycznej komisji rady, zostanie
przygotowana wstępna analiza rozwiązania problemu gospodarki odpadami i przedłożone
zostaną Radnym możliwe kierunki zmian, aby zminimalizować skalę podwyżki opłaty za
gospodarkę odpadami.
Ad.8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i oświadczenia Radnych.
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Nie zgłoszono interpelacji ani oświadczeń.
Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
Jak w pkt 4.
Na zakończenie sesji przewodniczący rady oraz burmistrz złożyli obecnym na dzisiejszych
obradach życzenia noworoczne oraz wszelkiej pomyślności w działalności społecznej
i zawodowej w 2018 r.
Ad.10. Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady
zamknął XLII sesję Rady Miejskiej w Oleszycach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Protokołowała M. Żaczek

mgr Wiesław Osuch
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