Protokół Nr IV/2018
z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Sesję rozpoczęto o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:30.
Na stan 15 radnych w sesji udział wzięło 14 radnych (nieobecna radna Maria Lechowicz),
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, kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy, kierownicy referatów Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce oraz
przewodniczący jednostek pomocniczych gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych rady na 2019 r.
5. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Oleszycach na 2019 r.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Oleszyce do
Zgromadzenia Związku Międzygminnego” Ziemia Lubaczowska” – projekt nr
23/2018,
2) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia
pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019–2023 – projekt nr 24/2018,
3) w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 25/2018,
4) w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r – projekt nr 26/2018,
5) wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr XLXII/289/2017 z dnia
29 grudnia 2017 r. - projekt nr 27/2018,
6) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oleszyce – projekt nr
28/2018,
7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego –
projekt nr 29/2018.
8) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania
projektów uchwał w wprawie zmiany statutów sołectw Gminy Oleszyce – projekt nr
30/2018.
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie międzysesyjnym,
w tym wykonania uchwał Rady.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
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9. Sprawy różne.
10. 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 III/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. uwag nie
wniesiono. Za przyjęciem ww. protokołu z obrad sesji Rady Miejskiej w Oleszycach
głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Ad.3 Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleszycach Wiesław
Osuch.
Skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska zaproponowała wprowadzenie do
przedstawionego porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2018 rok – projekt nr 31/2018.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad ww. projektu
uchwały:
 za przyjęciem do porządku obrad projektu uchwały nr 31/2018 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2018 rok głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Ad. 4 Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych rady
Przewodniczący poszczególnych komisji stałych rady przedstawiali kolejno do
zatwierdzenia plany pracy komisji:
1. Dariusz Bosak - przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Oleszycach na 2019 r. Powyższy plan pracy został przyjęty przez radnych bez
zastrzeżeń - 14 głosów „za” jego przyjęciem. Plan pracy komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu z sesji.
2. Marek Kołcz – przedstawił plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej
i Komunalnej Rady Miejskiej w Oleszycach na 2019 r. Powyższy plan pracy został
przyjęty przez radnych bez zastrzeżeń - 14 głosów „za” jego przyjęciem. Plan pracy
komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji.
3. Marek Buczko - przedstawił plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Oleszycach na 2019 r. Powyższy plan pracy został
przyjęty przez radnych jednogłośnie (14 głosów „za” jego przyjęciem) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu z sesji.
Ad. 5 Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Oleszycach na 2019 r.
Przewodniczący Rady Wiesław Osuch przedstawił projekt planu pracy Rady Miejskiej
w Oleszycach na 2019 r. Projekt planu pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu
z sesji. W głosowaniu, za przyjęciem ww. planu pracy Rady Miejskiej w Oleszycach,
głosowało 14 radnych (jednogłośnie). Plan pracy Rady Miejskiej w Oleszycach na 2019 r.
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący rady podkreślił, że zarówno
plany pracy komisji stałych rady jak i Rady Miejskiej w Oleszycach zostaną umieszczone na
stronie internetowej gminy Oleszyce.
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Ad. 6 Podjęcie uchwał.
Projekty uchwał od nr 23/2018 do nr 31/2018 r. wymienione i przyjęte przez Radę do
porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego protokołu z obrad sesji Rady Miejskiej
w Oleszycach:
1) w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Oleszyce do
Zgromadzenia Związku Międzygminnego” Ziemia Lubaczowska” – projekt nr 23/2018.
Przewodniczący Rady Wiesław Osuch poinformował, że do Zgromadzenia Związku
Międzygminnego” Ziemia Lubaczowska zaproponowano następujących kandydatów:
Maria Nieckarz oraz Wiesław Osuch.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do protokołu
z sesji.
Uchwała Nr IV/23/2018 w załączeniu do protokołu z sesji.
2) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia
pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019–2023 – projekt nr 24/2018.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do protokołu
z sesji.
Uchwała Nr IV/24/2018 w załączeniu do protokołu z sesji.
3) w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na
lata 2019-2023 – projekt nr 25/2018.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do protokołu
z sesji.
Uchwała Nr IV/25/2018 w załączeniu do protokołu z sesji.
4) w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r – projekt nr 26/2018.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było,
1 radny wstrzymał się od głosu.
Imienny wykaz głosowania nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do protokołu
z sesji.
Uchwała Nr IV/26/2018 w załączeniu do protokołu z sesji.
5) wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr XLXII/289/2017 z dnia 29 grudnia
2017 r - projekt nr 27/2018.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było,
1 radny wstrzymał się od głosu.
Imienny wykaz głosowania nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do protokołu
z sesji.
Uchwała Nr IV/27/2018 w załączeniu do protokołu z sesji.
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6) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oleszyce – projekt nr
28/2018.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciw nie było, 2
radnych wstrzymało się od głosu.
Imienny wykaz głosowania nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do protokołu
z sesji.
Uchwała Nr IV/28/2018 w załączeniu do protokołu z sesji.
7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt
nr 29/2018.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciw nie było, 3
radnych wstrzymało się od głosu.
Imienny wykaz głosowania nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do protokołu
z sesji.
Uchwała Nr IV/29/2018 w załączeniu do protokołu z sesji.
8) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów
uchwał w wprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Oleszyce – projekt
nr 30/2018.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie
Imienny wykaz głosowania nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do protokołu
z sesji.
Uchwała
Nr
IV/30/2018
w
załączeniu
do
protokołu
z
sesji.
9) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. – projekt nr 31/2018.
Ww. projekt wprowadzony do porządku obrad omówiła Skarbnik Zdzisława Spryńska.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania na sesji nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do
projektu ww. uchwały.
Uchwała Nr IV/31/2018 w załączeniu do protokołu z sesji.
Ww. uchwały Rady Miejskiej wraz z imiennymi wykazami głosowań zostały udostępnione
na stronie internetowej Gminy Oleszyce www.bip.oleszyce.pl
Ad. 7 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce Andrzej Gryniewicz, który
m.in. poinformował, iż:
- ogłoszono przetarg na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Miasta i Gminy Oleszyce w okresie od 01.01.2019 do
31.12.2019 r.” – 852.508,80 zł – odbiór przez firmę Empol. Podkreślił, iż, jest to kwota
wysoka i stąd też pewne niezadowalanie, a ustawa o zamówieniach publicznych stwarza
możliwość, że tylko jeden podmiot „startuje” od wielu lat do tego przetargu,
- rozstrzygnięto przetarg „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło
i Lipina” Kwota przeznaczona na realizację zadania to
2,7 mln. W przetargu
uczestniczyło 5 firm. Najtańsza oferta Zakład Instalacyjny Wod -Kan Jan Szyk – 2 950
258 zł,
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- ukazała się wstępna lista rankingowa w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Przebudowa drogi gminnej Stare Oleszyce –
Oleszyce o wartość zadania – 1 320 000 zł może uzyskać dofinansowanie,
- zakończono realizacji zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Oleszyce
poprzez rewaloryzację wzgórza pałacowego”,
- zamontowano urządzenia w ramach zadania „Budowa otwartych stref aktywności
w Gminie Oleszyce w miejscowościach Futory, Zalesie, Stare Oleszyce” – wykonawca
Apis Polska sp. z. o. o. z Jarosławia,
- w trakcie realizacji jest zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie
Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” F.H.U. SAN-SPEED
Magdalena Pogrzelec,
część A - roboty budowlane i kształtowanie terenów zieleni
- 1 675 620 zł
część B - dostawa i montaż elementów małej architektury
656 580 zł,
- rozstrzygnięto przetarg i przekazano plac budowy w ramach zadania „Przebudowę części
zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko–Gminną Bibliotekę
Publiczna w Oleszycach. Usługi Budowlane R.P. Zawitkowscy S.C. Jarosław,
- rozstrzygnięto przetarg i zrealizowano zadanie „Wyposażenie pracowni dydaktycznych
Szkoły Podstawowej w Oleszycach w ramach projektu „Poprawa warunków edukacji
wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce”,
- zakończono realizację zadania - Budowa chodnika w miejscowości Zalesie - etap 1,
- zakończono remont budynku stacji kolejowej (porozumienie zawarte z gminami;
Oleszyce, Lubaczów, Horyniec Zdrój, Miasto Lubaczów i Urzędem Marszałkowskim w
ramach tzw. Funduszu Kolejowego),
- Przedszkole – „początek roku 2019 to realna możliwość ogłoszenia przetargu na
dokończenie rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”.
Ponadto informacyjnie zrelacjonował dotychczasowe działania Gminy w celu wznowienia
kontynuacji rozbudowy przedszkola. W grudniu ubiegłego roku wypowiedziano umowę
wykonawcy, przeprowadzono inwentaryzację powykonawczą, w styczniu tego roku
oddano sprawę do Sądu, Podkreślił, że „rok czasu - to wszystko „ugrzęzło” w Sądzie, a na
pracę Sądu nie mamy wpływu. Biegły sądowy dość długo przygotowywał opinię, która
została zakwestionowana…”.
Informacja o etapach działań gminy w sprawie rozbudowy przedszkola była
przedstawiana przez Burmistrza podczas kolejnych obrad sesji Rady w 2018 r. w ramach
informacji międzysesyjnej,
- zakończono budowę chodnika na ul. Mokrej,
- wykonano zaplanowane na 2018 r. prace przy szatniach w Zalesiu i Starym Siole,
- utwardzono odcinek drogi w miejscowości Stare Oleszyce (obok kościoła),
- utwardzono odcinek drogi w miejscowości Uszkowce,
- zakończono prace przy budowie ciągów pieszych na nowym cmentarzu komunalnym
w Oleszycach,
- zakończono prace przy I etapie modernizacji infrastruktury sportowej boiska sportowego
w Futorach,
- zakończono budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Lipina,
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- wykonano przyłączenie nowej studni głębinowej do stacji uzdatniania wody w m.
Borchów,
- utwardzono odcinek drogi w miejscowości Nowa Grobla – do młyna,
- dokończenie prac związane z przebudową kanalizacji burzowej wraz z rowem przy
ul. Orzeszkowej,
- wykonano oświetlenie uliczne od osiedla Sapiehy do ul. Zielonej w ramach środków PGE
Zamość,
- dokończono wykonanie oświetlenia w m. Stare Sioło przy drodze wojewódzkiej,
- wykonano oświetlenie ulicznego w m Futory (Dubiki).
Ponadto przedstawił:
- pismo Starostwa Powiatowego w Lubaczowie informujące, iż w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem
rolnictwa i leśnictwa jest możliwość „przeprowadzenia scaleń gruntów na trenie
powiatu lubaczowskiego. Marszałek Województwa Podkarpackiego posiada wolne
środki na prace scalenia gruntów”. Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych
działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu
zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo
oraz do powiększenia ich średniej wielkości.
W ramach projektu scalenia
przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu,
które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do
gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację
stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem…”.
rozważenie (do dyskusji podczas posiedzeń komisji) woli przekazania na rzecz
Związku Międzygminnego Ziemia Lubaczowska dodatkowej składki członkowskiej,
w tym członkostwa Gminy w Związku MZL (co dalej).
Radna Barbara Hypiak odnosząc się do przedstawionej informacji w kwestii wymiany lamp
stwierdziła m.in., że mimo, że Burmistrz nie wymienił w swym sprawozdaniu dokonania
wymiany lamp na ulicy Mokrej, to w imieniu mieszkańców za to podziękowała, ponadto
dodała, że wymiana końcowej lampy też będzie możliwa oraz „liczą, że drogi też się
doczekają …”.
Ad. 8 Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęła na piśmie
interpelacja radnej Barbary Hypiak „w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej nadania
nazwy nowo wybudowanemu rondu Św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego na zbiegu ulic
Mickiewicza, Jarosławskiej, Kustronia tj. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”.
Następnie przytoczył zapisy Statutu Miasta i Gminy w kwestii podejmowania inicjatywy
uchwałodawczej.
Ad.9 Piotr Kruk Przewodniczący Zarządu Miasta wystąpił w sprawie braku dojazdu do pól
w związku z wybudowaniem obwodnicy w m. Oleszyce (droga, która służyła ok
15 rolnikom jako dojazd do pól na pewnym odcinku już nie istnieje), prosił o pomoc
w rozwiązaniu problemu.
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Przewodniczący odnosząc się do wystąpienia wyraził opinię, że temat został przyjęty do
realizacji, Burmistrz się tutaj zastanowi, na sesji nie sposób rozstrzygnąć tematu.
Burmistrz zwrócił się do zastępcy o przekazanie informacji odnośnie uwag mieszkańców
dotyczących budowy obwodnicy.
Zastępca burmistrza w swym wystąpieniu poinformował, że mieszkańcy zwrócili się na
piśmie z propozycją spotkania z inwestorem, wskazując konkretne problemy, w stosunku
do oddawanej inwestycji, pisma dotarły do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Co do kwestii poruszanych w pismach, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił
się o opinię do Inżyniera Kontraktu pełniącego nadzór inwestorski nad realizowaną
inwestycją i do Wykonawcy. Ponadto podkreślił, że zgodnie z zapewnieniem
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - mieszkańcy, których wystąpienia dotarły
do PZDW otrzymają pisemną odpowiedź.
Ad. 10 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady zamknął
IV sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Oleszycach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Protokołowała M. Żaczek
mgr Wiesław Osuch
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