Protokół Nr V/2019
Z obrad sesji Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 18 stycznia 2019 r.
Sesję rozpoczęto o godz. 13: 00, a zakończono o godz. 14:20.
Na stan 15 radnych w sesji udział wzięło 14 radnych, nieobecny radny Marek Buczko, 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, w tym nowo wybrani z sołectwa Borchów i Nowa Grobla
zgodnie z załączoną lista obecności.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
Uchwalenie budżetu Gminy Oleszyce na 2019 r.:
przedstawienie projektu uchwały budżetowej (Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy
Nr 91/2018 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na
2019 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce),
 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie
uchwały budżetowej na 2019 rok oraz o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej,
 przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2019 rok,
 przedstawienie proponowanych autopoprawek,
 opinie komisji,
 dyskusja.
5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na
2019 rok.
6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Oleszyce na lata 2019–2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych – projekt nr 32/2019
8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.
1.
2.
3.
4.
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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 IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. uwag nie
wniesiono. Za przyjęciem ww. protokołu, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Ad.3 Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleszycach Wiesław
Osuch.
Zastępca burmistrza Robert Brudniak zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
następujących projektów uchwał:
 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak
również trybu ich pobierania – projekt nr 33/2019,
 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr
V/29/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet
radnych, sołtysów i Przewodniczącemu Zarządu Miasta oraz sposobu ustalania
należności z tytułu zwrotu kosztów podroży służbowych - projekt nr 34/2019,
 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5-ciu lat w trybie
przetargowym nieruchomości położonych na terenie Gminy Oleszyce – projekt nr
35/2019,
 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9-ciu lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej w Futorach – projekt nr 36/2019.
Wobec braku uwag co do wprowadzenia do porządku obrad ww. projektów uchwał,
przewodniczący rady poddał pod głosowanie ich przyjęcie celem rozpatrzenia.
Za wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektów uchwał od nr 33/2019 do 36/2019,
głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Ad.4 Uchwalenie budżetu gminy Oleszyce na 2019 r.
Projekt uchwały budżetowej przedłożony został Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy
Oleszyce Nr 91/2018 z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały
budżetowej Gminy Oleszyce na 2019 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Oleszyce - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie
Miejskiej w Oleszycach. Projekty powyższych uchwał stanowią załączniki do niniejszego
protokołu z sesji, a także umieszczone zostały na stronie internetowej- www.bip.oleszyce.pl zakładka Finanse.
Podczas obrad sesji Skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska przedstawiła ww. projekty,
a także:
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Oleszyce na 2019 rok opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2019 rok, opinię
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o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na
lata 2019 – 2033,
- autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2019 r. z dnia
03.01.2019 r.
Ww. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i autopoprawki stanową załączniki do
protokołu z sesji. Proponowane zmiany wynikają z uwag przedstawionych przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie oraz wniosku Burmistrza dotyczącego:
1) zwiększenia wysokości dochodów i wydatków na odbiór odpadów komunalnych
dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – wartość po przetargu na
usługę odbioru odpadów wyższa od pierwotnie przyjętej w projekcie budżetu
kwota 198.909 zł,
2) zwiększenie wydatków inwestycyjnych jako udział własny projektu „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz
zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina” – wartość
robót po przetargu wyższa niż przyjęta w projekcie budżetu – kwota
270.817,80 zł
W opinii RIO: - o projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. - m.in. stwierdzono, iż,
przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce projekt uchwały budżetowej może
stanowić podstawę do uchwalenia przez Radę Miejską budżetu Gminy na 2019 r.
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji: Budżetowo-Gospodarczej i Komunalnej oraz
Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Oleszycach pozytywnie
oceniono i zaopiniowano projekt uchwały budżetowej wraz z zaproponowanymi
autopoprawkami oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata
2019–2023. Opinię w tej sprawie przedstawił Przewodniczący Komisji BudżetowoGospodarczej i Komunalnej Marek Kołcz.
Dyskusji w sprawie projektu budżetu nie było.
Ad.5 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na
2019 rok. Za przyjęciem projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2019 r. wraz
z autopoprawkami, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Imienny wykaz głosowania nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do mniejszego
protokołu.
Uchwała budżetowa Gminy Oleszyce na 2019 rok Nr V/32/2019 stanowi załącznik do
niniejszego protokołu z sesji.
Ad.6 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Oleszyce.
Projekt ww. uchwały wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata 2018–2030 przedstawiła
skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska (opinia RIO w załączeniu do protokołu z sesji).
Za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały jak w załączonej treści do niniejszego
protokołu, głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
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Imienny wykaz głosowania nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do mniejszego
protokołu.
Uchwała Nr V/33/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji.
Ww. uchwały wraz z imiennymi wykazami głosowań zostały udostępnione na stronie
internetowej Gminy Oleszyce www.bip.oleszyce.pl
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych – projekt nr 32/2019. 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/34/2018 w załączeniu do protokołu z sesji.
Przerwa - 10 min.
Podjęcie uchwał wprowadzonych do porządku obrad od nr 33/2019 do nr 36/2019:
1) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak
również trybu ich pobierania – projekt nr 33/2019. Za przyjęciem ww. projektu
uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania na sesji nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
Uchwała Nr IV/35/2018 w załączeniu do protokołu z sesji.
2) w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach
Nr V/29/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości
diet radnych, sołtysów i Przewodniczącemu Zarządu Miasta oraz sposobu ustalania
należności z tytułu zwrotu kosztów podroży służbowych - projekt nr 34/2019. Za
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania na sesji nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
Uchwała Nr IV/36/2018 w załączeniu do protokołu z sesji.
3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5-ciu lat w trybie
przetargowym nieruchomości położonych na terenie Gminy Oleszyce – projekt nr
35/2019. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
Imienny wykaz głosowania na sesji nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
Uchwała Nr IV/37/2018 w załączeniu do protokołu z sesji.
4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9-ciu lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej w Futorach – projekt nr 36/2019. Za
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 głos przeciw, 2 głosy
wstrzymujące się.
Imienny wykaz głosowania na sesji nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
Uchwała Nr IV/38/2018 w załączeniu do protokołu z sesji.
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Ww. uchwały Rady Miejskiej wraz z imiennymi wykazami głosowań zostały
udostępnione na stronie internetowej Gminy Oleszyce www.bip.oleszyce.pl
Ad.8 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Miasta i Gminy m.in. poinformował, że:
- ogłoszono przetarg na „Zakup wyposażenia dla Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej
w Oleszycach”,
- trwają prace w ramach zadania „Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach
z przeznaczeniem na Miejsko–Gminną Bibliotekę Publiczna w Oleszycach”,
- złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o budowę chodnika w miejscowości Stare
Oleszyce przy drodze wojewódzkiej 867,
- systematycznie prowadzona jest akcja odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach
gminnych,
- trwa kompleksowa kontrola Urzędu prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
- przeprowadzony został audyt bezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy,
- w dniu 29.01.2019 r. o godz. 15:00 odbędzie się szkolenie dla Sołtysów i Radnych
w zakresie Ochrony Danych Osobowych.
Następnie przedstawił harmonogram zebrań wiejskich związanych z wyborem
przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa jednostki
Miejsce zebrania
pomocniczej
Świetlica Wiejska
Sołectwo Borchów
w Borchowie
Sołectwo Nowa
Świetlica Wiejska
Grobla
w Nowej Grobli
Świetlica Wiejska
Sołectwo Futory
w Futorach
Świetlica Wiejska
Sołectwo Stare
w Starych
Oleszyce
Oleszycach
Świetlica Wiejska
Sołectwo Zalesie
w Zalesiu
Świetlica Wiejska
Sołectwo Stare Sioło
w Starym Siole
Sala widowiskowa
Miasto Oleszyce
MGOK w
Oleszycach

Przewodniczący
zebrania

Data zebrania

Godzina
zebrania

16.01.2019 r.

17.00

Robert Brudniak

17.01.2019 r.

17.00

Robert Brudniak

18.01.2019 r.

17.00

Robert Brudniak

21.01.2019 r.

17.00

Robert Brudniak

22.01.2019 r.

17.00

Robert Brudniak

24.01.2019 r.

17.00

Robert Brudniak

28.01.2019 r.

17.00

Robert Brudniak

Ad.9. Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie zgłoszono
interpelacji i zapytań.
Ad.10.Sprawy różne.
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Radny Piotr Biały wystąpił w sprawie braku odbioru odpadów ul. Różana w Oleszycach
(mieszkańcy skarżą się, że muszą wynosić odpady do drogi głównej).
Zastępca burmistrza potwierdził, iż zgłoszony problem jest tematem do rozpoznania.
Radny Jan Woroniak wystąpił z zapytaniem o możliwość uiszczania opłaty za odbiór
odpadów w systemie miesięcznym.
Zastępca Burmistrza Robert Brudniak odpowiedział, że uchwałą Rady Miejskiej
w Oleszycach przyjęty został „kwartalny system opłaty”.
W przypadku wpłat przez mieszkańca w systemie miesięcznym skutkuje to w pierwszym
miesiącu kwartału nadpłatą, przy wpłacie za drugi miesiąc w wyznaczonym terminie na
koncie podatnika będzie widoczna opłata za dwa miesiące, a po terminie płatności widoczna
będzie niedopłata za trzeci miesiąc kwartału. Dlatego z punku widzenia obsługi księgowej
najbardziej optymalnym jest właśnie kwartalny system wpłat przez mieszkańców.
Skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska w swej wypowiedzi m.in. poinformowała, że
opłata za odpady w systemie miesięcznym jest możliwa.
Ad.11. Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady
zamknął V sesję Rady Miejskiej w Oleszycach.
Przewodniczący Rady poprosił wszystkich obecnych o powstanie dla uczczenia minutą
ciszy tragiczną śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch

Protokołowała M. Żaczek
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