Protokół Nr III/2018
z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 7 grudnia 2018 r.
Sesję rozpoczęto o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:10.
Na stan 15 radnych w sesji udział wzięło 14 radnych (nieobecny radny Piotr Biały), 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 Oleszyce Zdzisława Spryńska.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1)w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta i Gminy Oleszyce w skład Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie – projekt nr
13/2018,
2)w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki
o określonej pojemności – projekt nr 14/2018
4. 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 Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleszycach Wiesław
Osuch.
Skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska zaproponowała wprowadzenie do
przedstawionego porządku obrad projekty następujących uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok – projekt nr 15/2018,
2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce – projekt nr
16/2018.
Przewodniczący Rady Wiesław Osuch zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
pakiet uchwał od nr 17/2018 do nr 20/2018 dotyczących powołania stałych komisji Rady
Miejskiej, ustalenia zakresów działania stałych komisji, wyboru przewodniczących komisji
oraz ustalenia składu osobowego komisji.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad ww. projektów
uchwał:
 za przyjęciem do porządku obrad projektu uchwały nr 15/2018 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2018 rok oraz 16/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Oleszyce, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
 za przyjęciem do porządku obrad pakietu projektów uchwał uchwał od nr 17/2018 do
nr 20/2018, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Ad. 3. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta i Gminy Oleszyce w skład Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie – projekt nr 13
/2018 przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Szyk proponując kandydaturę
Wiesława Osucha. Za przyjęciem ww. projektu uchwały jak w przedstawionej treści
stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr III/15/2018,
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30
listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o
określonej pojemności – projekt nr 14/2018 przedstawił i udzielał wyjaśnień zastępca
burmistrza Robert Brudniak.
Po przedstawieniu projektu uchwały rozpoczęła się dyskusja.
Radna Maria Lechowicz stwierdziła, że mieszkańcy z terenów wiejskich nie mają potrzeby
odbioru odpadów w proponowanej częstotliwości. Zadała pytanie opierając się na
wypowiedziach radnych (podczas spotkania roboczego) „Czy nie można by zorganizować
zbiórki odpadów na wsiach z gospodarstw wiejskich, sołectwach przez naszą gospodarkę
komunalną, a miasto, gdzie jest większa potrzeba większej częstotliwości zbierania śmieci pozostawić do tego przetargu, czy to nie spowodowałoby, że my w pewien sposób powoli
będziemy przygotowywać się do zmiany w ogóle całego systemu odbioru odpadów
w gminie?”.
Zastępca burmistrza Robert Brudniak - „Odpowiadając na pytanie jednoznacznie stwierdzam,
że nie jest to możliwe ze względów prawnych dlatego, że ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie mówi, że obowiązek zbiórki od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych przechodzi na rzecz gminy. Gmina jest zobligowana do zorganizowania
przetargu nieograniczonego, ewentualna zbiórka przez ZGK – jest obowiązek posiadania
odpowiedniego sprzętu: 2 samochody do zbiórki selektywnej, 2 samochody do zbiórki
nieselektywnej i dodatkowo piąty samochód”.
Radny Marek Buczko w swojej wypowiedzi podkreślił, że jest dużo uwag od mieszkańców
osiedla, a w związku z tym pytanie o tak drastyczną różnicę w cenie przy odbiorze
z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej do 5 lokali, a w zabudowie
wielolokalowej powyżej 5 lokali. „W przypadku mieszkańców zamieszkałych w blokach to
130% podwyżki”.
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Kolejne pytanie dotyczyło „poszukania” oszczędności w zakresie takiego przygotowania
przetargu - procedury przetargowej dot. zagospodarowania odpadów (o czym również
wspomniała radna M Lechowicz), aby tam gdzie jest możliwe, zwłaszcza w okresie letnim
zejść z kosztów w sołectwach, w blokach stwierdził – „takiej możliwości na dzień dzisiejszy
nie ma”.
W dalszej wypowiedzi wyraził konkluzję, że firma która przystępuje u nas do przetargu ma
monopol, zapytał również, czy jest możliwe zawarcie przetargu na okres krótszy, a później
ew. rozmowy?.
Odpowiadając na pytanie panu Radnemu zastępca burmistrza m.in. poinformował, że „Ta
polityka cenowa jest wynikiem wypracowania przez poprzednie rady. Natomiast analizując
różnica wynika z tego, że mieszkańcy osiedla produkują statystycznie dwa razy więcej
odpadów niż mieszkańcy pozostałych domów jednorodzinnych, o tym było wczoraj mówione
(robocze spotkanie radnych) z przytaczaniem cyfr.., państwo macie taką wolę, żeby kwestię
stawek regulować…”..
„Jeżeli chodzi o warunki przetargu, to jest to możliwe, ale to co wcześniej było przerabiane,
że to musi być podparte odpowiednimi uchwałami rady miejskiej, nie da się tego zrobić na
przetarg, który w tym momencie obowiązuje. …”
„Jeżeli chodzi o monopol – gmina organizuje przetarg nieograniczony, w tym przetargu mogą
wystąpić wszystkie podmioty, które są wpisane do tzw. rejestru działalności regulowanej.
Historycznie jest to najczęściej jeden podmiot, były przetargi, w którym było dwa podmioty,
zawsze korzystniejsza ofertę przedstawiała firma EMPOL. Przetarg na krótszy okres jest
możliwy, z tym, że musimy pamiętać, że już pierwszego stycznia musimy mieć umowę na
zbiórkę odpadów..”
Radny Mariusz Borowiec zapytał skąd wiadomo, że osiedla produkują 2 razy więcej
odpadów?.
Na pytanie odpowiadał również zastępca burmistrza Robert Brudniak, który m.in. stwierdził
że po analizie materiałów przekazanych przez Empol opracowano wyliczenie ilości odpadów
przekazywanych przez gospodarstwa jedno i wielolokalowe. Z opracowanych wyliczeń
wynika że mieszkańcy gospodarstw wielolokalowych produkują 2 razy więcej odpadów niż
mieszkańcy gospodarstw jednolokalowych.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik do
niniejszego protokołu, głosowało 6 radnych, głosów przeciw – 4 , głosów wstrzymujących– 4.
Imienny wykaz głosowania na sesji nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do
projektu ww. uchwały.
Uchwała Nr III/16/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. – projekt nr 15/2018 przedstawiła
skarbnik Zdzisława Spryńska. Za przyjęciem ww. projektu uchwały jak w przedstawionej
treści stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, głosowało 14 radnych
(jednogłośnie). Imienny wykaz głosowania na sesji nad ww. projektem uchwały stanowi
załącznik do projektu ww. uchwały.
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Uchwała Nr III/17 /2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na 2018 r. – projekt nr
16/2018 przedstawiła skarbnik Zdzisława Spryńska. Za przyjęciem ww. projektu uchwały
jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, głosowało
14 radnych (jednogłośnie). Imienny wykaz głosowania na sesji nad ww. projektem
uchwały stanowi załącznik do projektu ww. uchwały.
Uchwała Nr III/18/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Oleszycach oraz ustalenia ich
składu liczbowego – projekt nr 17/2018 przedstawił Przewodniczący Rady Wiesław
Osuch.
Zaproponował powołanie następujących komisji stałych rady:
1) Komisję Rewizyjną
w składzie 4 radnych,
2) Komisję Skarg Wniosków i Petycji
w składzie 5 radnych,
3) Komisję Budżetowo- Gospodarczą i Komunalną
w składzie 9 radnych,
4) Komisję Oświaty Kultury i Spraw Społecznych
w składzie 8 radnych.
Do ww. projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik
do niniejszego protokołu, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Imienny wykaz głosowania na sesji nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do
projektu ww. uchwały.
Uchwała Nr III/19/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6) w sprawie ustalenia zakresów działania stałych komisji Rady Miejskiej w Oleszycach –
projekt nr 18/2018 przedstawił Przewodniczący Rady Wiesław Osuch.
Do ww. projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik
do niniejszego protokołu, głosowało 14 radnych (jednogłośnie). Imienny wykaz
głosowania na sesji nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do projektu ww.
uchwały.
Uchwała Nr III/20/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7) w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Oleszycach –
projekt nr 19/2018 przedstawił Przewodniczący Rady Wiesław Osuch.
W projekcie uchwały zaproponował aby wybrać na Przewodniczącego:
1) Komisji Rewizyjnej
Radnego Dariusza Bosaka
2) Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Radnego Janusza Linka
3) Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komunalnej Radnego Marka Kołcza
4) Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Radnego Marka Buczka
Do ww. projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały jak w przedstawionej treści stanowiącej załącznik
do niniejszego protokołu, głosowało 14 radnych (jednogłośnie). Imienny wykaz
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głosowania na sesji nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do projektu ww.
uchwały.
Uchwała Nr III/21/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8) w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Oleszycach –
projekt nr 20/2018 przedstawił Przewodniczący Rady Wiesław Osuch.
Do projektu uchwały radny Mariusz Borowic zgłosił, że z uwagi na charakter pracy
swojej pracy zawodowej prosi o powołanie go do Komisji Budżetowo-Gospodarczej
i Komunalnej, a nie jak zaproponowano w projekcie uchwały do Komisji Skarg
Wniosków i Petycji. Ostatecznie, po dokonanej zamianie ustalono składy osobowe
wszystkich komisji stałych rady:
1) Komisja Rewizyjna:
a) Pan Czerwiec Konrad
b) Pan Żurawel Tadeusz
c) Pan Osiowy Zygmunt.
2) Komisji Skarg Wniosków i Petycji:
a) Pan Majdan Ireneusz
b) Pan Woroniak Jan
c) Pan Biały Piotr
d) Pani Hypiak Barbara
3) Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:
a) Pani Lechowicz Maria
b) Pan Biały Piotr
c) Pan Czerwiec Konrad
d) Pan Borowiec Mariusz
e) Pani Hypiak Barbara
f) Pan Woroniak Jan
g) Pan Bosak Dariusz
4) Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Komunalna:
a) Pan Szyk Zbigniew
b) Pan Linek Janusz
c) Pan Osiowy Zygmunt
d) Pan Osuch Wiesław
e) Pan Mariusz Borowiec
f) Pan Buczko Marek
g) Pan Majdan Ireneusz
h) Pan Żurawel Tadeusz
Imienny wykaz głosowania na sesji nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do
projektu ww. uchwały.
Uchwała Nr III/ 22/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad.4 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady zamknął
III sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Oleszycach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch
Protokołowała M. Żaczek

str. 6

