Protokół Nr VII/2019
Z obrad sesji Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 21 lutego 2019 r.
Sesję rozpoczęto o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:50.
Na stan 15 radnych w sesji udział wzięło 14 radnych, nieobecny radny Ireneusz Majdan,
lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji.
Ponadto w sesji udział wzięli: Radny Powiatu Lubaczowskiego Kazimierz Rymarowicz,
zastępca burmistrza Miasta i Gminy Robert Brudniak, sekretarz Miasta i Gminy Jolanta
Habało–Zaniewicz, skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska, kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy, przewodniczący jednostek pomocniczych z terenu Miasta i Gminy
Oleszyce, zgodnie z załączoną lista obecności oraz prezes ZUKiR w Oleszycach Tomasz
Janusz.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja o funkcjonowaniu spółki z.o.o. pn. Zakład Usług Komunalnych
i Rolniczych w Oleszycach w 2018 r.
5. Głosowanie nad projektem uchwały nr 38/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonych w Starym Siole.
6. Głosowanie nad projektem uchwały nr 39/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
lokalu mieszkalnego położonego w Oleszycach przy ulicy 3 Maja 4 wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz
najemcy wraz z udzieleniem bonifikaty.
7. Głosowanie nad projektem uchwały nr 40/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Oleszyce na 2019 r.
8. Głosowanie nad projektem uchwały nr 41/2019 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

9. Głosowanie nad projektem uchwały nr 42/2019 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

10. Głosowanie nad projektem uchwały nr 43/2019 w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl.
11. Głosowanie nad projektem uchwały nr 44/2019 w sprawie ustanowienia pomników
przyrody.
12. Głosowanie nad projektem uchwały nr 45/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej w WFOŚ i GW w Rzeszowie.
13. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje i zapytania Radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.
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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 V/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. oraz z sesji
nr VI/2019 z dnia 29 stycznia uwag nie wniesiono. Za przyjęciem ww. protokołów, głosowało
14 radnych (jednogłośnie).
Ad.3 Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleszycach Wiesław
Osuch.
Skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska wniosła o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały nr 46/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Wobec braku innych uwag, przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww.
projektu uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 46/2019 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2019 r., głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Ad.4 Informacja o funkcjonowaniu spółki z.o.o. pn. Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych
w Oleszycach w 2018 r.
Ww. informację przedstawił prezes spółki z.o.o. Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych
w Oleszycach Tomasz Janusz, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.
Za jej przyjęciem było 14 radnych (jednogłośnie).
Ad.5 Głosowanie nad projektem uchwały nr 38/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonych w Starym Siole. Projekt przedstawił inspektor w Urzędzie Miasta
i Gminy Oleszyce Marek Margas.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu z sesji
głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/40/2019 w załączeniu do protokołu z sesji.
Ad.6 Głosowanie nad projektem uchwały nr 39/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
lokalu mieszkalnego położonego w Oleszycach przy ulicy 3 Maja 4 wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz najemcy
wraz z udzieleniem bonifikaty. Projekt przedstawił inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy
Oleszyce Marek Margas odpowiadał również na zadawane przez radnych pytania.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu z sesji
głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.
Uchwała Nr VII/41/2019 w załączeniu do protokołu z sesji
Ad.7 Głosowanie nad projektem uchwały nr 40/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Oleszyce na 2019 r. Projekt przedstawił Marek Margas inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy
Oleszyce odpowiadał również na zadawane pytania przez radnych. Pytania dotyczyły m.in.
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uwzględnienia wniosku komisji dot. wpisania do ww. projektu uchwały nr telefonu do
kontaktu po godzinach pracy Urzędu w dni wole od pracy w sprawach dotyczących realizacji
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi…. Ponadto pytania dotyczyły likwidacji
przytuliska dla bezdomnych psów i udzielania pomocy w formie wolontariatu.
Odpowiedzi udzielił zastępca burmistrza Robert Brudniak, który m.in. potwierdził, że w roku
bieżącym nie będziemy przetrzymywać zwierząt na terenie Oczyszczalni w Oleszycach czyli
tzw. „miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt”. Zwierzęta będą przekazywane do
„ARKA-vet” w Przemyślu.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu z sesji
głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
Uchwała Nr VII/42/2019 w załączeniu do protokołu z sesji
Ad.8 Głosowanie nad projektem uchwały nr 41/2019 w sprawie przyjęcia Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.Projekt uchwały wraz
z autopoprawką przedstawiła Elżbieta Szczebiwilk podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy
Oleszyce.
Autopoprawka dotyczyła:
1. § 4 ww. projektu uchwały „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.”
2. Załącznik nr 1, rozdział I ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu” Za godzinę dyżuru
w punkcie konsultacyjnym przysługuje wynagrodzenie 30,00 zł brutto” oraz dodaje
się ust.3 w brzmieniu „3. Wynagrodzenie za świadczenie usług w zakresie
psychoterapii i uzależnień w kwocie 960 zł miesięcznie”.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką - jak załącznik do
niniejszego protokołu z sesji głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/43/2019 w załączeniu do protokołu z sesji.
Ad.9 Głosowanie nad projektem uchwały nr 42/2019 w sprawie przyjęcia „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Projekt uchwały przedstawiła Elżbieta
Szczebiwilk podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu z sesji
głosowało 14 radnych(jednogłośnie),
Uchwała Nr VII/44/2019 w załączeniu do protokołu z sesji.
Ad.10 Głosowanie nad projektem uchwały nr 43/2019 w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl. Projekt uchwały przedstawiła Elżbieta Szczebiwilk
podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu z sesji
głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/45/2019 w załączeniu do protokołu z sesji.
Ad.11 Głosowanie nad projektem uchwały nr 44/2019 w sprawie ustanowienia pomników
przyrody. Projekt przedstawił Marek Margas inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.
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Za przyjęciem ww. projektu uchwały stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu z sesji
głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/46/2019 w załączeniu do protokołu z sesji.
Ad. 12 Głosowanie nad projektem uchwały nr 45/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie. Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu z sesji
głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
Uchwała Nr VII/47/2019 w załączeniu do protokołu z sesji.
Ad.13 Głosowanie nad projektem uchwały nr 46/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2019 rok (wprowadzonym do porządku obrad).
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Miasta i Gminy Zdzisława Spryńska.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu z sesji
głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
Uchwała Nr VII/48/2019 w załączeniu do protokołu z sesji.
Imienne wykazy głosowań nad ww. projektami uchwał opublikowano:
www.oleszyce.pl ( e -Usługi, ERADA).
Ad.14 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie międzysesyjnym.
W imieniu burmistrza powyższą informacje przedstawił zastępca burmistrza Robert Brudniak,
który m.in. poinformował, że:
- złożono wniosek na modernizacja dróg dojazdowych w ramach FOGR – Stare Oleszyce,
Futory,
- ogłoszono konkursy na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkół w Futorach, Oleszycach
i Nowej Grobli,
- otwarto oferty związane z zadaniem „Zakup wyposażenia dla Miejsko–Gminnej Biblioteki
Publicznej w Oleszycach” – trwa sprawdzanie ofert.
- trwają prace w ramach zadania „Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach
z przeznaczeniem na Miejsko–Gminną Bibliotekę Publiczna w Oleszycach”. Planowane
zakończenie zadania 29 marca 2019 r.,
- trwa kompleksowa kontrola Urzędu prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
- w dniu 19.lutego 2019 r. odbyła się rozprawa w sprawie przeniesienia praw własności
nieruchomości 531/2 (cmentarz żydowski) przed Komisją Regulacji do Spraw Gmin
Wyznaniowych żydowskich. Rozprawa została odroczona ze względu na „brak
dokumentów, które jednoznacznie świadczą, że w dniu 1 września 1939 r. Wnioskodawcy
byli właścicielami spornego cmentarza” będzie kolejna rozprawa,
- w dniu 29.01.2019 r. odbyło się szkolenie dla Sołtysów i Radnych w zakresie Ochrony
Danych Osobowych.
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Poinformował również, że na posiedzeniach komisji rady przedmiotem rozważań były także
pisma:
 Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska” w sprawie ostatecznego
przedsądowego wezwaniem do zapłaty - dodatkowej składki członkowskiej na rzecz
Związku Międzygminnego, w piśmie podkreślono, że po jego bezskutecznym upływie
Związek Międzygminny zmuszony będzie do wystąpienia na drogę sądową celem
wyegzekwowania wskazanej należności w kwocie 11.000 zł wraz z odsetkami.
 Starosty Lubaczowskiego dotyczące przekazania odcinków dróg powiatowych (byłych
wojewódzkich) na rzecz gminy. W piśmie Starosta Lubaczowski poinformował
o zamiarze podjęcia przez Radę Powiatu w Lubaczowie uchwały, dotyczącej
pozbawienia statusu kategorii dróg powiatowych – odcinków dróg wojewódzkich
zastąpionych nowo wybudowanym odcinkiem drogi obwodowej w m. Oleszyce
zaliczonych z mocy ustawy do kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do
kategorii dróg gminnych.
 Zarządu Powiatu w Lubaczowie o dokonaniu na rzecz Powiatu Lubaczowskiego
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce, przedmiotowy
grunt został przeniesiony na własność gminy Oleszyce w wyniku zamiany, dokonanej
pomiędzy Powiatem Lubaczowskim, a Gminą Oleszyce z przeznaczeniem pod
budowę kompleksu boisk sportowych „ORLIK” wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą.(inicjatywę w tej sprawie podjęła dyrektor ZS w Oleszycach, która
wystąpiła z pismem do Zarządu Powiatu o podjęcie działań formalno – prawnych
związanych z przywróceniem szkole części działki położonej pomiędzy budynkiem
szkoły, a ul. Sapiehy.
Następnie przedstawił informację z przebiegu zebrań dotyczących wyborów Sołtysów, Rad
Sołeckich oraz Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Miasta Oleszyce, które odbyły się
w dniach od 16 do 25 stycznia 2019 r.
W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Zarządu Miasta Oleszyce został
Kruk Piotr, a sołtysami w niżej wymienionych sołectwach zostali wybrani:
Sołectwo Borchów – Balawender Małgorzata
Sołectwo Futory – Gutkowski Łukasz
Sołectwo Nowa Grobla – Stefanko Lucyna
Sołectwa Stare Oleszyce – Sopel Leon
Sołectwa Stare Sioło – Ozimek Joanna
Sołectwo Zalesie – Linek Janusz
W skład Zarządu Miasta Oleszyce zostali wybrani:
1. Babula Antoni
2. Cencora Stanisław
3. Czerwiec Konrad
4. Grabas Jadwiga
5. Kuras Augustyn
6. Kwiatkowski Stanisław
7. Kwiatkowski Zbigniew
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8. Mazur Elżbieta
9. Paluch Mariusz
10. Pietraszek Krystyna
11. Puka Roman
12. Sałek Michał
13. Stec Helena
14. Władyka Tadeusz

Członkami Rad sołeckich zostali wybrani:
Sołectwo Borchów:
1. Bębnik Stanisław
2. Dyś Mirosław
3. Jamiński Janusz
4. Mazur Urszula

Sołectwo Futory:
1. Cisek Jolanta
2. Galuch Gilbert
3. Kasperski Zbigniew
4. Kosak Radosław
5. Kowal Adam
6. Majdan Katarzyna

Sołectwo Nowa Grobla:
1. Kiszniewska Barbara
2. Kornaga Justyna
3. Mizgiel Marek
4. Tabin Beata

Sołectwa Stare Oleszyce:
1. Kalmuk Paweł
2. Kurek Mariusz
3. Milan Agnieszka
4. Mozol Jacek
5. Rokosz Marta
6. Sopel Danuta
7. Sopel Jan
8. Szwed Zbigniew

Sołectwa Stare Sioło:
1. Borkowska Danuta
2. Bosak Dariusz
3. Mach Tadeusz
4. Osiowy Bożena
5. Ozimek Mateusz
6. Pelc Bolesław

Sołectwo Zalesie – Linek Janusz
1. Balawender Łukasz
2. Kamieniec Tadeusz
3. Malach Andrzej
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4. Powroźnik Bogdan
5. Skiba Roman
6. Stadnik Piotr

Ad.9. Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodniczący Rady Wiesław Osuch przedstawił interpelacje założone przez radną Barbarę
Hypiak, które umieszczono na stronie internetowej www.bip.oleszyce.pl .
Ad.10.Sprawy różne.
Radny Żurawel Tadeusz poinformował, że jako członek komisji rewizyjnej zapoznał się
z aktualną sytuacją związaną z rozbudową przedszkola samorządowego w Oleszycach,
dlatego tez zawraca się z prośba o przedstawienie takiej informacji „szerszemu gronu ”.
Radny Mariusz Borowiec wystąpił w sprawie dotyczącej ograniczonego dostępu do
pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Futorach dla koła gospodyń wiejskich w Futorach.
W odpowiedzi zastępca burmistrza poinformował, m.in., iż bez szerszej analizy przedmiotu
sprawy nie jest w stanie odnieść się do problemu dotyczącego braku dostępu do świetlicy
wiejskiej przez koło gospodyń w Futorach.
Odnośnie rozbudowy przedszkola poinformował m.in., że burmistrz na bieżąco informował
o przebiegu podejmowanych działań przez gminę w ramach informacji międzysesyjnej, co
jest uwidocznione w protokołach z obrad sesji, a także, że akta sprawy dotyczące rozbudowy
od ponad roku złożone są w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie.
Radna Barbara Hypiak wystąpiła w sprawie dotyczącej braku udzielenia odpowiedzi na jej
interpelację z grudnia ub.r. Kolejne pytanie dotyczyło terminu udzielania odpowiedzi na
pismo (jeżeli zostało złożone do Urzędu, konkretnie chodzi o pismo mieszkańca Dubików
z dnia 14.08 ub. r).
W odpowiedzi zastępca burmistrza poinformował m.in., że „pismo na pewno było
przedmiotem analizy”, a pracownik był na miejscu badając zaistniałą sytuacje opisaną
w piśmie, chodziło o spływ wody na prywatnej nieruchomości, co nie należy do działań
gminy. Czy została udzielona odpowiedź na piśmie? – to jest do sprawdzenia.
Przewodniczący Zarządu Miasta Oleszyc Piotr Kruk w swym wystąpieniu m.in. zaapelował
o rozważenie zmiany wysokości diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych, jego
zdaniem te diety są za niskie w porównaniu do wykonywanej pracy wynikającej z pełnionej
funkcji. Odniósł się także do problemu związanego z rozmieszczeniem hydrantów, a także
pomocy dla pogorzelców.
Zastępca burmistrza odnosząc się do sprawy udzielenia pomocy dla pogorzelców
zrelacjonował wszystkie etapy działań Gminy w tym zakresie, wskazując, iż informacje
dotyczące spawy wcześniej złożył na posiedzeniach komisji Rady.
Odnośnie hydrantów: m.in. stwierdził, iż jest to bardzo szeroki problem, a tak naprawdę
dotyczy całej gminy, istniejąca sieć hydrantów jest przestarzała, aczkolwiek sukcesywnie
podejmowane są działania związane z ich wymianą, m.in. poprzez wydzielenie w budżecie
gminy środków finansowych na ten cel, i tak w roku ubiegłym dokonano wymiany hydrantów
między innymi na ulicy Zamkowej i Słowackiego. Koszt wymiany 1 hydrantu to ok 3 tyś zł.
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W roku bieżącym zaplanowano również w budżecie gminy kwotę 20 tyś złotych na wymianę
hydrantów. W latach ubiegłych był też apel do sołtysów, aby środki z funduszu sołeckiego m.
in. były przeznaczane na wymianę hydrantów w danym sołectwie - na apel odpowiedziało
tylko sołectwo Stare Sioło.
Obecny na sesji Radny Powiatu Lubaczowskiego Kazimierz Rymarowicz w swym
wystąpieniu m.in. pogratulował radnym wyboru, poinformował o swojej pracy w Radzie
Powiatu Lubaczowskiego, w tym o składanych przez niego interpelacjach, w szczególności
dotyczących gminy Oleszyce. Jednocześnie zapewnił swoje poparcie dla wszelkich działań
gminy, które służą dla dobra społeczności lokalnej. Zapowiedział swe uczestnictwo w sesjach
Rady Miejskiej w Oleszycach przynajmniej raz na kwartał.
Radna Barbara Hypiak w swym wystąpieniu podziękowała wszystkim służbom ratownictwa
za udział w akcji i udzieloną pomoc pogorzelcom, słowa podziękowania skierowała również
dla” sklepu „Żabka” i „baru Szamanko” w Oleszycach.
Ad.11. Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady
zamknął VII sesję Rady Miejskiej w Oleszycach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch

Protokołowała M. Żaczek
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