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Protokół Nr V/2015 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Kańczudze, która odbyła się w dniu 05 marca 2015 roku                                         

o godz. 9-tej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. Sesja trwała do godziny                         

12-tej w obecności /jak załączona lista obecności/.      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1/ Otwarcie Sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 

2/ Przyjęcie porządku obrad. 

3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej 

4/ Powołanie Komisji Wnioskowej. 

5/ Interpelacje i zapytania Radnych. 

6/ Informacja o sposobie załatwienia wniosków z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej. 

7/ Informacja o działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami. 

8/ Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego 

9/ Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 

10/ Przyjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w 2016 roku 

11/ Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu                           

na realizację zadania publicznego 

12/ Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2015 rok 

wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej 

13/ Przyjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola prowadzonego 

przez Miasto i Gminę Kańczuga na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego                                        

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów  

14/ Przyjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok 

15/ Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady 

Miejskiej w Kańczudze za 2014 rok 

16/ Przyjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kańczudze                          

pod drogę gminną 

17/ Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Kańczuga 

18/ Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Parkowe” w Kańczudze 

19/ Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Centrum” w Kańczudze 

20/ Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Armii Krajowej” w Kańczudze 

21/ Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Wolności” w Kańczudze 

22/ Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bóbrka Kańczucka 

23/ Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chodakówka 

24/ Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krzeczowice 

25/ Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipnik 

26/ Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łopuszka Wielka  

27/ Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łopuszka Mała 

28/ Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Medynia Kańczucka 

29/ Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Niżatyce 

30/ Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Pantalowice 

31/ Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rączyna  

32/ Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Siedleczka 

33/ Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sietesz 
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34/ Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Rzeplińska 

35/ Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żuklin 

36/ Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny nieruchomości. 

37/ Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Kańczudze 

38/Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok 

39/ Przyjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/10/2014 Rady 

Miejskiej w Kańczudze z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów 

osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze. 

40/ Sprawozdanie z realizacji Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2014. 

41/ Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                       

w roku 2014. 

42/ Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Kańczuga                       

z Organizacjami Pozarządowymi Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego                                  

za 2014 rok. 

43/ Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej 

za 2014 rok.  

44/ Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                     

w Kańczudze za rok 2014. 

45/ Sprawozdanie z działalności Grup Roboczych za rok 2014 powołanych                                             

przez Zespół Interdyscyplinarny w Kańczudze. 

46/ Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie Kańczuga               

za rok 2014. 

47/Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga za rok 2014 

48/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

49/ Sprawy bieżące i wolne wnioski, informacje. 

50/ Zakończenie 

 

 

Ad.1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kańczudze Pan mgr Dariusz Dudek otworzył sesję, 

powitał obecnych i stwierdził, że frekwencja jest wystarczająca do podejmowania 

prawomocnych uchwał i wniosków  

Ad.2. Porządek obrad został przyjęty bez zmian. 

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji Rady został przyjęty bez uwag.  

Ad.4. Kolejny punkt porządku obrad to powołanie Komisji Wnioskowej. Do pracy w Komisji 

Wnioskowej zostali zgłoszeni P.P. Radni: Dyrkacz Marek, Dutka Wiesław, Kubicka Jolanta - 

zgłoszeni wyrazili zgodę na pracę w komisji. W wyniku głosowania skład osobowy komisji 

został przyjęty przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). Komisja przystąpiła                             

do notowania wniosków zgłaszanych w trakcie obrad sesji. 

Ad.5. Kolejny punkt porządku obrad to interpelacje i zapytania Radnych  

W tym punkcie porządku obrad zabrała głos Pani Jolanta Kubicka, zwracała uwagę,                       

że w planie jest droga od (…) w kierunku na (… …)  – pytała, czy ta droga będzie dalej 

utwardzona na odcinku ok. 100 m.  w kierunku (…), czy ten odcinek zostanie pominięty – 

dzieci do szkoły tam chodzą na nogach na skróty - jest prośba o przedłużenie tej drogi                        

do (…) –  jest to niewielka odległość, a bardzo by pomogła w codziennym życiu. 

- Pan Burmistrz wyjaśnił, że propozycja podczas scalenia była taka, żeby tą drogę poszerzyć  

- w uzgodnieniach uczestniczył nasz geodeta – jest tam droga o szerokości niecałe 2 metry. 

Dzisiaj dróg 2-metrowych, tym bardziej przy scaleniu się nie robi – droga ta została 

wyłączona ze scalenia – jest to droga konfliktowa między sąsiadami i Pan Burmistrz uważa, 
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że w ramach prac poscaleniowych utwardzenie jest możliwe, tylko to nie jest droga, bo tam 

nikt nie przejedzie - można zobaczyć tam, ile jest odprowadzonych rur z wód opadowych                                        

z gospodarstwa  na tą drogę – tej drogi nigdy nie będzie. 

Więcej zapytań nie zgłaszano. Udzieloną odpowiedź na zgłoszone zapytanie uznano                        

za wystarczającą.  

Ad.6. Kolejny punkt porządku obrad to informacja o sposobie załatwienia wniosków                                  

z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej – Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy 

przypomniał, że na Sesji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 29 stycznia 2015 roku Komisja 

Wnioskowa w składzie : 

1. Kazimierz Rączka 

2. Ewa Jodłowska - Zając 

3. Janusz Broda 

opracowała następujące wnioski: 

Do Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga: 

1. Naprawa mostu na rzece Mleczka w ciągu drogi gminnej nr 1857 do 1858  

2. Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego na słupie 4/7 w Siedleczce (jest instalacja 

oświetlenia ulicznego) 

3. Oznakowanie odpowiednimi tablicami z nazwami ulic na głównym skrzyżowaniu                                        

z sygnalizacją świetlną w Kańczudze 

4. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych nr 1181 i 1197                                                  

w Pantalowicach  

5. Postawienie znaku ograniczenie tonażowe do 5 ton w miejscowości Chodakówka na drodze 

gminnej nr 154 obok przystanku 

6. Wykonanie remontów dwóch mostów na drodze gminnej w miejscowości Chodakówka, 

wylanie z betonu boków oraz wykonanie barierek zabezpieczających  

7. Zabezpieczenie przed osunięciem odcinka drogi nr 346 w miejscowości Chodakówka  

8. Ustawienie znaku drogowego ograniczenia tonażu do 5 ton na drodze gminnej                                       

do stadionu w Sieteszy 

Do Starostwa Powiatowego w Przeworsku : 

1. Skierowanie podania do Starostwa o zezwolenie na wycięcie przy drodze powiatowej                    

4 topoli i 1 lipy  nad stawem w Sieteszy 

2. Przycinka lipy na posesji (…) przy drodze powiatowej w Sieteszy 

Pan Burmistrz przedstawił odpowiedzi na zgłoszone wnioski, i tak w odpowiedzi na wniosek: 

1/ dotyczący naprawy mostu  -  w okresie letnim w miejscowości Siedleczka most                          

z konstrukcji stalowej, który był wykonywany na bocznych płytach drogowych trzeba 

przyczółki zabetonować, wzmocnić i wyprostować, bo jest nachylony przez nadmierne opady 

deszczu 

2/ dotyczący zamontowania lampy – lampa została zamontowana  

- Pan Kazimierz Rączka zwracał uwagę, że lampa jest w trakcie montowania - dzisiaj 

rozmawiał  i ma być dzisiaj zamontowana 

- Pan Burmistrz wyjaśnił, że zlecenie wykonawca otrzymał i miał wczoraj zamontować,                   

ale być może z uwagi na warunki pogodowe – deszcz - wykona dzisiaj  

3/ oznakowanie tablicami z nazwami ulic –zostały zamówione tablice dwustronne z opisami 

ulica Świętej Barbary, Mickiewicza, Piłsudskiego i Węgierska i będą montowane                             

w Kańczudze 

4/ wykonanie oświetlenia ulicznego w Pantalowicach – jak wcześniej mówiliśmy – najpierw 

trzeba zrobić projekt – po przetargach zobaczymy  

5/ ustawienie znaku w Chodakówce na drodze gminnej – ustawienie znaku nie jest potrzebne 

ze względu na ograniczenie tonażowe 6 ton ustawione w miejscowości Sietesz na drodze                       

do Chodakówki  - nie ma potrzeby stawiania znaku 5 ton – jeśli będzie potrzeba znaki mamy                   
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i możemy postawić 

6/ wykonanie remontu dwóch mostków na drodze gminnej w Chodakówce – w okresie letnim 

remonty zostaną wykonane - mamy przygotowane kosztorysy – zrobimy zapytanie o cenę –                  

to nie są wielkie nakłady  

7/ zabezpieczenie usuwiska w Chodakówce – zostanie wykonany kosztorys w tym zakresie – 

po weryfikacjach wniosków, po promesach i przed kosztorysami na drogi będzie to wykonane 

– na to zadanie musimy ogłosić przetarg 

8/ ustawienie znaku drogowego ograniczenia tonażu do 5 ton na drodze gminnej                                       

do stadionu w Sieteszy – znak ten został zamówiony z rezerwą na Chodakówkę i znakami 

nazw ulic w Kańczudze 

1/ - natomiast przycinka lipy przy posesji (…) przy drodze powiatowej w Sieteszy – jest 

uzgodnione z wykonawcą, że do 15 marca ma przycinkę kilku lip przy placu zabaw                         

w Łopuszce Małej, przy Kaplicy w Łopuszce Wielkiej, w Lipniku, i przycinka wierzby                      

przy stadionie w Kańczudze, i dokończyć przycinkę 2-3 drzew w parku w Kańczudze i w tym 

czasie przytnie lipę na posesji (…) 

2/ - wniosek o wycinkę drzew: lipy i topól w miejscowości Sietesz został przesłany                             

do Starostwa 11 lutego br. – w dniu 27 lutego br. była prowadzona wizja w terenie – 

przewidywany termin uzyskania pozwolenia ze Starostwa to druga dekada marca br.  

Do przedstawionej informacji pytań nie zgłaszano – informacja została przyjęta. 

Ad.7. Kolejny punkt porządku obrad to  informacja o działalności Burmistrza Miasta i Gminy  

Kańczuga w okresie między sesjami – Pan inż. Jacek Sołek Burmistrz Miasta i Gminy 

przypomniał, że od ostatniej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 stycznia br. 

były podejmowane następujące działania:    

- w dniu 2 lutego br. uczestniczyliśmy w Krakowie na kolejnej edycji szkolenia                                  

z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie Systemowego wsparcia procesów 

zarzadzania w jednostkach samorządu terytorialnego - Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską     ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 5.2. Poddziałanie 5.2.2.  

Zintegrowane zarządzanie  rozwojem w ramach projektu obejmuje moduły: 

1. Analizy strategicznej  

2. Identyfikacji i kwantyfikacji celów  

3. Finansowe programowanie rozwoju  

4. Wykorzystanie elementów marketingu terytorialnego w ramach projektów zintegrowanych 

- w dniu 3 lutego br. na nasz wniosek zgłoszony wcześniej na sesji odbyło się spotkanie                           

z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu na terenie Niżatyc w zakresie 

wydania warunków technicznych w celu wykonania projektu budowy chodnika                                 

w Niżatycach, czyli  jadąc w kierunku Przeworska ciąg dalszy po prawej stronie                             

do przystanku i za – w tym zakresie warunki będą wydane i uzgodnione  

- w dniu 4 lutego br. w Urzędzie odbyło się spotkanie z Przedstawicielami  PGNiG oddział                              

w Sanoku w sprawie uzgodnienia projektu budowy gazociągu Siedleczka – Husów – chcą 

połączyć kopalnię otwór 7 i 7K Siedleczka i Nieważkę do kopalni i magazynów gazu                                 

w Husowie – w właścicielami każdej działki będą uzgadniać i płacić odszkodowanie 

- w dniu 5 lutego br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego, Komisji Inwestycji Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz 

Komisji Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Dróg Rady Miejskiej, na którym omawiano 

między innymi: 

- omawiano temat składu osobowego Komisji Rewizyjnej  

- omawiałem wydatkowanie środków nie zapisanych w budżecie, a dotyczących prac                     

w ciągu dróg powiatowych między innymi budowa chodników w Sieteszy i w Siedleczce             

oraz zapoznałem z  przygotowanymi przedmiarami i kosztorysami zakresów rzeczowych  
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tych robót 

-  przedstawiłem przedmiary i kwoty do przetargów wiosennych na remont i modernizację 

odcinka ulicy Szkolnej, Słowackiego i 11 Listopada  

- omawiany był zakres prac związanych z konserwacją rzeki Pantalówki w Pantalowicach                      

w stronę Rączyny i Bóbrki Kańczuckiej z łącznikiem w kierunku Bóbrki od potoku Gaj 

- informowałem o scaleniach na terenie naszej gminy – w nowej perspektywie finansowej                       

w ramach nowego naboru dotacja na urządzenie prac poscaleniowych na 1 hektar obecnie 

będzie wynosić - 2000 euro, a do tej pory było 900 euro  

- zapoznałem z protokołem z weryfikacji start popowodziowych w Gminie Kańczuga 

spisanym w dniu  27 czerwca 2013 roku ze względu na okoliczność przeprowadzenia 

weryfikacji szkód w infrastrukturze gminnej spowodowanych przez intensywne opady 

deszczu,  które wystąpiły w dniach 6-7 czerwca 2013 roku  i wykazanych w protokole 

Gminnym Kańczuga z dnia 12 czerwca 2013 roku. Weryfikację strat powodziowych 

prowadziła Komisja powołana przez Wojewodę Podkarpackiego. 

- informowałem, że Ministerstwa Kultury dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze                      

na zakup instrumentów otrzymaliśmy 30 tys. zł dotacji – nie jest to wysoka dotacja, ale jest to 

jedyna dotacja dla nas - dla tego typu szkół w Polsce, które rozpoczęły prowadzenie szkoły  

muzycznej po raz pierwszy  

- informowałem, że od 1 lutego br. nastąpiła zmiana ustawy o czystości i porządku                            

w gminach, chodzi o to, że teraz już się nie będzie zaokrąglać kwot – tylko pełne złote muszą 

być  

- omawialiśmy propozycje podziału miasta na 4 osiedla: Parkowe, Centrum, Armii Krajowej, 

Wolności – propozycja ta i projekt uchwały był przedstawiany mieszkańcom miasta – zostało 

to pozytywnie zaopiniowane przez mieszkańców i projekt uchwały zostanie przedstawiony                 

na dzisiejszej sesji 

- również omawiano zmiany w statutach poszczególnych miejscowości naszej gminy   

- zapoznano się z prośbą  (…), o udzielenie bonifikaty w wysokości 70% przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku  byłej Lecznicy Zwierząt w Łopuszce Małej z uwagi                  

na bardzo zły stan techniczny budynku - Członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu 

jednogłośnie opowiedzieli się za obniżeniem ceny mieszkania o 40 % od wartości wyceny 

- omawiano bieżące sprawy gospodarcze miasta i gminy  

- w dniu 6 lutego br. byłem w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie w sprawie  

przygotowywanych, a jeszcze wtedy nie ogłoszonych naborów wniosków na budowę 

obiektów sportowych i modernizację infrastruktury sportowej. Złożyliśmy dwa wnioski                   

1/ na budowę hali sportowej w Łopuszce Wielkiej – wniosek złożyliśmy do Urzędu 

Marszałkowskiego, bo Ministerstwo Sportu przeznaczyło środki na poszczególne 

województwa do dyspozycji i samorząd wojewódzki ma ustalić listę rankingową i rezerwową  

i trafia to do zatwierdzenia do Ministerstwa  oraz 2/ wniosek złożyliśmy bezpośrednio                     

do Ministerstwa na modernizację stadionu w Kańczudze chodzi o bieżnię, skok w dal                             

i pchnięcie kulą z zakresu infrastruktury dyscyplin lekkoatletycznych  - wartość wniosku                   

na stadion w Kańczudze 425 tys. zł – natomiast wartość kosztorysowa kosztorysu 

inwestorskiego hali w Łopuszce Wielkiej 3 311 tys. zł – natomiast wniosek o dotację                        

do Urzędu Marszałkowskiego na halę na 1  092 tys. zł 

- w dniu 6 lutego br. odbyło się otwarcie ofert na dokończenie budowy budynku garażowego 

dla potrzeb OSP Rączyna – II etap – wpłynęło 14 ofert. 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu najtańszą ofertę złożyła Firma Remontowo – Budowlana 

DAMIANEXBUD Damian Piątek, Mirocin 379 gm. Przeworsk za kwotę 128 315,67 zł – 

natomiast najdroższą ofertę złożyła Firma ECORESBUD sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23,                     

z Jasła  na kwotę  203 136,98 zł 

- w dniu 11 lutego br. odbyła się narada sołtysów, na której zostały omówione zasady 
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doręczania nakazów płatniczych podatku rolnego i od nieruchomości, przypomnienie 

terminów wpłat – żeby środki nie były dłużej przetrzymywane jak do 3 dni  

- w dniu 12 lutego br. rozmawiałem z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku                           

w sprawie zmiany deklaracji w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych,                

gdyż w segregowanych od początku za każdym razem odbioru znajdują się inne odpady                   

jak segregowane, czyli zmieszane – Prezes zobowiązał się, ze na tablicach ogłoszeń umieści 

informację i zobaczy jaki będzie efekt 

- w dniu 13 lutego br. w naszym Urzędzie  odbyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego                  

w sprawie budowy zaplecza sportowego w Sieteszy tzw. szatni – wynik kontroli pozytywny                  

i na podstawie tej kontroli Urząd Marszałkowski złożył wniosek do Agencji Restrukturyzacji                  

i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie o płatność dla nas – oczekujemy na refundację                             

w wysokości 123 781 zł 

- w dniu 19 lutego br. odbyła się u nas kontrola z Urzędu Wojewódzkiego naszych wniosków 

w zakresie naprawy dróg zniszczonych w wyniku nadmiernych opadów deszczu w 2013 roku 

– wynik kontroli dla nas pozytywny – była to kontrola bezpośrednio przez Dyrektora 

Wydziału (…) i głównego specjalistę – dokonują sprawdzenia, czy w okresie 2013-2014 

gmina czasami nie naprawiła ze środków własnych tych dróg zgłoszonych, bo w przeciwnym 

razie promesa nie byłaby przyznana  

-  również w dniu 19 lutego  br. podpisaliśmy z Panią Skarbnik aneks do umowy dotacji                            

na place zabaw w Urzędzie Marszałkowskim  

- w dniu 23 lutego br.  uczestniczyłem we wręczaniu promes w Urzędzie Wojewódzkim  - 

otrzymaliśmy promesę na dwie drogi  w wysokości 140 tys. zł  -  80 tys. zł na remont drogi 

zniszczonej w wyniku działań powodziowych w Łopuszce Wielkiej od ronda w kierunku 

Medyni Kańczuckiej i 60 tys. zł na remont drogi w Krzeczowicach tzw. kresówka,                                

czyli od drogi powiatowej na dół do (…) 

- również w dniu 23 lutego br.  odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury  Fizycznej                      

i Turystyki Rady Miejskiej, na którym omawiano miedzy innymi:  

- mówiłem, że  otrzymaliśmy promesę  na naszą gminę 

– informowałem o realizacji inwestycji sportowych  na terenie naszej gminy odnośnie 

ogłaszanych naborów wniosków  na inwestycje sportowe: 

- budowa hali sportowej 

- modernizacja istniejących obiektów sportowych pod dyscypliny lekkoatletyczne 

- omawialiśmy dodatkowe kryteria  naboru do przedszkola prowadzonego przez Miasto                                  

i Gminę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

- informowałem, że składamy wniosek o dotację na Program Maluch na rok 2015                                     

na funkcjonowanie żłobka w Kańczudze – wnioskujemy o 115 200,00 zł z administracji 

rządowej, czyli poprzez budżet Wojewody - to jest 70 % kosztów kwalifikowanych kosztów 

utrzymania żłobka  

- nasze dwie szkoły Rączyna i Siedleczka złożyły skuteczne wnioski i dwie klasy gimnazjalne 

zakwalifikowały się do  programu Misja Przyrody – Zielone Szkoły  

- Pani Sekretarz zapoznała ze sprawozdaniem z działalności świetlic profilaktyczno- 

wychowawczych działających na terenie Miasta i Gminy Kańczuga za 2014 rok. 

- oraz bieżące sprawy gospodarcze miasta i gminy  

- w dniu 2 marca br. odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w sprawie modernizacji sieci wodociągowej Pantalowic – Zakład proponuje 

przewidzieć zasilanie drugostronne dla Bóbrki Kańczuckiej – prace są na etapie projektu                    

i uzgodnień Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, gdyż przejście-

przewiert pod Pantalówkę wymaga takiej decyzji   

- w dniu 3 marca  br. w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyłem konferencji szkoleniowej                  

z udziałem Przedstawiciela  Ministerstwa Gospodarki z Dyrektorem Departamentu Energii 
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Odnawialnej Panem (…) na temat nowej ustawy z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych 

źródłach energii, która nie weszła jeszcze w życie - czeka na podpis Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Na mocy tej ustawy został przez Ministra Gospodarki powołany do życia tzw. Operator 

Rozliczeń Energii Odnawialnej na cały kraj z/s w Bytomiu – prawdopodobnie w przyszłości 

jak będzie tych odnawialnych źródeł energii powstawać dużo, czyli elektrownie, 

mikroelektrownie - to mają być tworzone oddziały terenowe w poszczególnych 

województwach, czy regionach Polski 

Celem ustawy o odnawialnych źródłach energii jest zrównoważony rozwój energetyki 

odnawialnej w naszym kraju poprzez optymalizację strumienia przepływu środków 

finansowych dla poszczególnych technologii  w ramach odnawialnych źródeł energii                          

w okresie 15-letnim i przyjęcie minimalnych cen gwarantowanych dla pokrywania kosztów                                        

z minimalnym zyskiem energii z tych odnawialnych źródeł – natomiast różnicę między 

kosztami, a cena jaka będzie na rynku w kraju dostępna dla odbiorców indywidualnych                              

i przemysłowych będzie pokrywał operator rozliczeń energii odnawialnej, gdyż koszt 

wytworzenia 1 kilowata z odnawialnych źródeł energii jest dużo wyższy jak ceny obecnie 

obowiązujące energii na rynkach krajowych 

Ustawa zakłada również, że w okresie 15 – letnim  powstanie nowych ok. 50 tys.  miejsc 

pracy w naszym kraju – a jak to faktycznie będzie to pożyjemy i zobaczymy. Na tej 

konferencji również mówiono o  wytwarzaniu i sprzedaży energii z odnawialnych źródeł, 

czyli o tzw. przydomowych mikroelektrowniach  do 40 kilowatów na własne potrzeby – 

natomiast jeżeli będzie energii nadmiar to można sprzedać przez osoby fizyczne – będzie                

to urządzenie opomiarowane i w tym celu nie trzeba zgłoszenia działalności gospodarczej, 

czyli osoba fizyczna nie musi zarejestrować działalności - energię może sprzedawać                                                 

z mikroelektrowni o mocy do 40 kilowatów jeżeli będzie miała turbinę, czy z wiatru,                                    

czy  ze słońca – na to nie będzie potrzeba koncesji. Podstawą klasyfikacji będzie jedynie moc 

wytwarzania – powyżej 40 kilowat będzie miała stawiane wymagania, czyli koncesja                                 

i zarejestrowana działalność gospodarcza. Ustawa daje gwarancję zbytu, czyli sprzedaży 

energii ze źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznych o zagwarantowanej cenie 

minimalnej, która ustawa wprowadziła – prawdopodobnie różnicę dopłaty będzie dokonywał 

operator rozliczeń energii odnawialnej.  

Pan Burmistrz poinformował, że rozmawiał z Dyrektorem (…) z Rejonu Energetycznego                   

z Jarosławia, który potwierdził, że będzie to możliwe, ale to co piszą w warunkach 

technicznych, że czasami koszt przyłączenia mikroelektrowni do sieci będzie                           

o wiele wyższy,  jak przychody z tego tytułu przez okres 5-6 lat. 

- w dniu 4 marca  br. odbyło się w Urzędzie spotkanie z Wiceprzewodniczącym Rady 

Programowej Telewizji Rzeszów (…) – Telewizja Polska występuje z kilkoma ofertami                   

dla samorządów: 

1/ dotyczy promocji miasta i gminy przy ważnych uroczystościach, wydarzeniach,                               

albo przy uroczystościach cyklicznych typu „Dni Kańczugi” – cena 5 tys. zł + VAT 

2/ propozycja  - jest możliwość sprowadzenia wozu transmisyjnego do Kańczugi na jeden 

dzień  i przez 6-8 godzin i trzech operatorów z 3 kamerami będą prowadzić wywiady, pokazy, 

ważne historycznie miejsca, ważne inwestycje, czy wydarzenia kulturalne, czy historyczne – 

koszt 12 tys. zł +VAT  

3/ propozycja to jest nakręcenie filmu promocyjnego o danym samorządzie 20 – 23 

minutowego pt. Ilustrowany Przewodnik po Galicji i będzie zakładka w tym – przykładowo                     

o Kańczudze  

Cykl ten będzie nadawany oprócz TV Rzeszów na antenie ogólnopolskiej, a gospodarzem 

prowadzącym będzie Artur Andrus – znana postać polskiej sceny i mediów – Rodak                          

z Podkarpacia pochodzi z Sanoka – wyraził na to zgodę. W filmie proponują pokazać duże 
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przemiany i postęp cywilizacyjny na podkarpaciu, jaki dokonał się w ostatnich latach,                         

gdyż najbiedniejsza Galicja – nasz rejon, aż do połowy XX wieku należała                             

do najbiedniejszych  i najbardziej zacofanych regionów pod względem rozwoju w naszym 

kraju i w Unii Europejskiej. 

Cykl ten filmów z poszczególnych samorządów ma nawiązywać do pierwszego pionierskiego 

dzieła w naszej literaturze jakim jest Ilustrowany Przewodnik po Galicji wydany                                 

w 1914 roku we Lwowie przez dr Mieczysława Orłowicza, który dzieciństwo i młodość 

swoją spędził w niedalekim Pruchniku – koszt 32-33 tys. zł + VAT  

Pan Burmistrz zwracając się do Państwa Radnych i zaproszonych Gości przypomniał,                              

że w dniu 8 marca przypada historyczne wydarzenie – wprowadzenie w życie ustawy                                    

o samorządzie terytorialnym – przy zwoływaniu sesji, przy podejmowaniu uchwał 

powołujemy się na ustawę z 8 marca 1990 roku – jest to jedna ze sprawdzonych ustaw –                   

są na ten temat często artykuły, wypowiedzi, publikacje, która pobudzała ludzkość społeczną, 

samorządową, lokalną w gminach. 

W tym roku będzie wiele takich uroczystości – w maju 1990 roku odbyły się pierwsze 

wybory samorządowe, 10- rocznica wejścia do Unii Europejskiej i Jan Paweł II nasz Wielki 

Polak – przy tych okazjach można by było zrobić jakąś konferencję lub wspólnie z innymi 

samorządami – wstępnie w rozmowach akceptują propozycję. 

W dniu 26 marca br. kończy się w naszej gminie kadencja Pań i Panów Sołtysów                                    

oraz Przewodniczących Zarządów Osiedlowych. 

 Pan Burmistrz podziękował wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz Przewodniczącym 

Zarządów Osiedlowych za trudna społeczna pracę w okresie tych 4 lat. Praca trudna – 

czasami niewdzięczna, ale z bardzo bogata historią w naszej części kraju i w Polsce, która 

daje uznanie społeczne i podnosi prestiż danej osoby – szczególnie tych osób, które przez 

kolejną kadencję są sołtysami. Pan Burmistrz jeszcze raz kierując słowa podziękowania 

poinformował, że po pierwszej racie podatku rolnego – po 15 marca br. odbędzie się 

spotkanie podsumowujące kadencję, na które Pan Burmistrz zaprosi Panie i Panów Sołtysów 

oraz Przewodniczących Zarządów Osiedlowych  

 Ponadto zostały opracowane inne dokumenty niezbędne do prawidłowego przebiegu 

obrad dzisiejszej sesji 

Do przedstawionej informacji pytań nie zgłaszano – informacja została przyjęta. 

Ad.8 Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego – Pan Burmistrz jednocześnie wyjaśnił, że kwota 20 tys. zł wynika z rozmów                           

z (…) Kierownikiem Rejonu Dróg oraz w Dziale Przygotowania Inwestycji                            

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i powinna wystarczyć na to zadanie 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu                                 

na realizację zadania publicznego została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za 

(jednogłośnie). 

Ad.9 Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego  

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano  

- uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego                             

na realizację zadania publicznego została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za 
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(jednogłośnie). 

Ad.10.  Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody     

na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku 

- na wstępie Pan Burmistrz poinformował, że mimo tego, że w 2014 roku zmieniły się 

niektóre przepisy z zakresu tworzenia funduszu sołeckiego i są środki zachęty finansowej,                                  

gdyż gdybyśmy wyodrębnili fundusz dla poszczególnych miejscowości i  miasta –                               

to w następnym roku po roku obowiązywania jest część refundacji z budżetu Wojewody                          

na prowadzenie. Pan Burmistrz poinformował, że rozmawiał z Panią Grażyna Pieniążek 

Wójtem Gminy Gać, która po 2-ch latach rezygnuje z funduszu sołeckiego – mają podjąć 

uchwałę o nie wyodrębnianiu funduszu sołeckiego – przyczyn jest wiele. Fundusz trzeba 

wydzielić w sierpniu danego roku na rok następny – natomiast zapisane kwoty                                            

w poszczególnych miejscowościach i w mieście w ciągu roku nie mogą być zmieniane. 

Przykładowo zapiszemy określoną kwotę w danej miejscowości na określone zdania                                  

i dołożymy środki z budżetu gminy na wkład jakiegoś projektu ważnego dla danej 

miejscowości, gdyby się okazało, że na to zadanie nie będzie naboru w tym roku, tylko o rok 

później – pieniędzy w tym roku nie można przesunąć i  pieniądze są nie wykorzystane                                

i przechodzą w nadwyżkę budżetową. Jeśli środki nie zostaną wykorzystane – to nie ma 

refundacji z budżetu Wojewody. Twórcą tej ustawy był obecny Poseł Piotr Tomański były 

Wójt Gminy Żurawica – ustawa miała dać możliwość tym miejscowościom w gminach 

szczególnie koło Przemyśla, w których nie było wydzielonych środków,  tak jak my mamy    

w każdym sołectwie czy zarządzie osiedlowym wydzielone do podziału środki w wysokości  

24 % z podatku rolnego – stąd też ludzie w radach sołeckich, czy zarządach osiedlowych 

czuli się niepotrzebni. 

Przy tworzeniu funduszu sołeckiego jest dużo obostrzeń już na etapie Ministerstwa Finansów 

oraz później jak kontroluje Regionalna Izba Obrachunkowa czy kontrola z Wydziału 

Finansowego to od razu to sprawdza, jeżeli by było coś nie tak – to nie ma refundacji -                             

od roku wskaźnik refundacji jest duży. Część gmin, która miała wydzielony fundusz sołecki  

rezygnuje – jest to dowód na to, że to w części się nie sprawdza  

Pan Burmistrz poinformował, że rozmawiał z Posłem Tomańskim, żeby ta ustawa była 

bardziej elastyczna, ponieważ trudno przewidzieć w sierpniu jednego roku co za rok może się 

wydarzyć. 

Pan Burmistrz zwracał uwagę, że te gminy, które mają wydzielony fundusz sołecki 

najczęściej przyznają środki na zakup kostki – a Powiatowy Zarząd Dróg będzie robił chodnik 

– jest to przykład miejscowości Siennów z Gminy Zarzecze. W innych gminach mają 

utrzymanie domów ludowych, domów strażaka – Pan Burmistrz dał przykład Cieszanowa, 

gdzie 20 tys. zł przeznaczyli na utrzymanie domu ludowego z zapleczem siłowni na koszty 

funkcjonowania – po rozliczeniu zostało im 8 tys. zł i trudno wytłumaczyć społeczeństwu,   

że tych pieniędzy nie chcą przeznaczyć na dodatkowe zakupy, ponieważ tych pieniędzy                    

w trakcie roku nie można przeznaczyć na inny cel – dlatego też tworzą się nieporozumienia.  

W naszym przypadku wcześniej w niektórych miejscowościach do podziału  były to kwoty                        

12-13 tys. zł – obecnie jest więcej np. Kańczuga miała do podziału ok. 36 tys. zł 

Ustawa o funduszu sołeckim daje możliwość maksymalnej kwoty do dyspozycji 

poszczególnym samorządom – 10 krotność kwoty bazowej, a kwota bazowa to 2 501 zł. 

Budżet funduszu sołeckiego musi być oddzielnie księgowany, w naszym przypadku                        

na 15 jednostek zatrudnienie co najmniej jednej osoby dodatkowo.  

Dlatego jest taka propozycja, aby nie wyrazić zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – 

w przypadku zmiany przepisów możemy w następnym roku podejmować uchwałę.                                     

Pan Burmistrz zwracał uwagę, że czasem słyszy się wypowiedzi, że środki z funduszu 

sołeckiego mogą być wydawane bez przetargu – nie można, ponieważ pieniądze funduszu 

sołeckiego są środkami publicznymi samorządu i obowiązuje do nich prawo zamówień 
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publicznych i ustawa o finansach publicznych. 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie  

nie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego                            

w 2016 roku 

została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.11. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego 

- Pan inż. Jacek Sołek - Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację 

zadania publicznego została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.12. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

składki członkowskiej na 2015 rok wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi 

Przeworskiej 

- Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2015 rok wynikającej z przynależności                               

do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej – Pani Sekretarz jednocześnie przypomniała, że co 

roku podejmujemy uchwałę w związku z przynależnością do Związku Gmin Ziemi 

Przeworskiej – wcześniej składka była wyższa jak były prowadzone ośrodki przedszkolne – 

obecnie jest 5 groszy na funkcjonowanie związku 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2015 rok wynikającej                       

z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej została przyjęta przy akceptacji                      

15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.13. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów 

naboru do przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Kańczuga na drugim                             

etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia                         

tych kryteriów  

- Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

określenia kryteriów naboru do przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę                      

Kańczuga na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych                               

do potwierdzenia tych kryteriów – Pani Sekretarz wyjaśniła, że nowelizacja ustawy o 

systemie oświaty z 2013 roku wprowadziła odrębne zasady prowadzenia rekrutacji zarówno                                    

do przedszkoli,  jak i do szkół – na razie rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 zasady                           

są prowadzone tak, jak do tej pory – również w przyszłym roku będzie konieczność podjęcia 

takiej uchwały. Kryteria przyjmowania do przedszkola  na I etapie postępowania są ustawowe 

i wynikają  z ustawy – natomiast w II etapie postępowania rekrutacyjnego organ prowadzący                                        

ma obowiązek określić rodzaj kryteriów – praktycznie do przedszkola wszystkie dzieci                           

są przyjmowanie w pierwszym etapie, ale zgodnie z ustawą o systemie oświaty istnieje 

obowiązek określenia takich kryteriów naboru do przedszkola. 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola prowadzonego przez Miasto 

i Gminę Kańczuga na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za 

(jednogłośnie). 

Ad.14. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie określenia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
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Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok 

- Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok 

- do przedmiotowego projektu uchwały więcej pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                                     

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok 

została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie) 

Ad.15. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze za 2014 rok –                 

Pan mgr Dariusz Dudek Przewodniczący Rady Miejskiej  przypomniał, że sprawozdanie                    

z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej było do wglądu w biurze Rady i można się było 

z nim zapoznać – jeśli jest wola Rady będziemy czytać 

- Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze                                 

za 2014 rok 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie została przyjęta przy akceptacji 9 głosów za, przy 6 głosach 

wstrzymujących się  

Ad.16. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 

położonych w Kańczudze pod drogę gminną 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

nabycia nieruchomości położonych w Kańczudze pod drogę gminną – Pan Burmistrz 

poinformował, że w związku z tym, że trwa procedura zatwierdzenia podziału działek                               

na następnej sesji Rady będą zmiany w budżecie, żeby te działki wykupić  

- Pan Broda Janusz pytał czy są już uzgodnienia z właścicielami tych działek 

- Pan Burmistrz wyjaśnił, że są nawet cenowe, tylko chodzi o to, że niektóre sprawy                         

po podziale działki w księgach wieczystych muszą być wyprostowane przez właścicieli 

- Pan Dutka Wiesław pytał jaki to będzie koszt 

- Pan Burmistrz wyjaśnił, że ok. 50 tys. zł jest to cena za wszystkie działki 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie z nabycia nieruchomości położonych w Kańczudze pod drogę gminną 

ostała przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.17. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostek 

pomocniczych Miasta Kańczuga 

- na wstępie Pani Sekretarz zapoznała z protokołem z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych na terenie miasta i gminy Kańczuga w sprawie zmiany Statutów sołectw                           

oraz utworzenia jednostek pomocniczych na terenie miasta Kańczuga i nadania im Statutów –

stanowiącym załącznik do protokołu – propozycje zmian w statutach poszczególnych sołectw 

oraz propozycja podziału miasta na 4 osiedla w wyniku przeprowadzonych konsultacji zostały 

zaakceptowane pozytywnie 

- Pani Teresa Argasińska  – Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Kańczuga  

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Kańczuga została przyjęta 

przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.18. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

Osiedla „Parkowe” w Kańczudze 

- Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia statutu Osiedla „Parkowe” w Kańczudze 
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-  w sprawie przedmiotowego projektu uchwały zabrała głos Pani Ewa Jodłowska-Zając, która 

zaproponowała, aby dodać w § 11 w pkt.1, aby treść brzmiała następująco: Zebranie 

mieszkańców zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla w miarę potrzeb nie 

rzadziej niż 2 razy w roku – wprowadzenie takiej zmiany dotyczy wszystkich statutów 

osiedli. 

- Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zgłoszona poprawkę do projektu 

uchwały  

- zgłoszona poprawka została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie) 

- do przedmiotowego projektu uchwały więcej pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Parkowe” w Kańczudze została przyjęta                 

przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.19. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

Osiedla „Centrum” w Kańczudze 

- Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia statutu Osiedla „Centrum” w Kańczudze 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Centrum” w Kańczudze została przyjęta                 

przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.20. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

Osiedla „Armii Krajowej” w Kańczudze 

- Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia statutu Osiedla „Armii Krajowej” w Kańczudze 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Armii Krajowej” w Kańczudze została 

przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.21. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

Osiedla „Wolności” w Kańczudze 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia statutu Osiedla „Wolności” w Kańczudze 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Wolności” w Kańczudze została przyjęta          

przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.22. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Sołectwa Bóbrka Kańczucka 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Sołectwa Bóbrka Kańczucka 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bóbrka Kańczucka została przyjęta                                     

przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.23. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Sołectwa Chodakówka 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Sołectwa Chodakówka 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chodakówka została przyjęta przy akceptacji                

15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.24. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Sołectwa Krzeczowice 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Sołectwa Krzeczowice 
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- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krzeczowice została przyjęta przy akceptacji                 

15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.25. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Sołectwa Lipnik 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Sołectwa Lipnik 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipnik została przyjęta przy akceptacji                        

15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.26. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Sołectwa Łopuszka Wielka 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Sołectwa Łopuszka Wielka 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łopuszka Wielka została przyjęta                           

przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.27. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Sołectwa Łopuszka Mała 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Sołectwa Łopuszka Mała 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łopuszka Mała została przyjęta przy akceptacji 

15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.28. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Sołectwa Medynia Kańczucka 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Sołectwa Medynia Kańczucka 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Medynia Kańczucka została przyjęta                              

przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.29. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Sołectwa Niżatyce 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Sołectwa Niżatyce 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Niżatyce została przyjęta przy akceptacji                         

15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.30. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Sołectwa Pantalowice 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Sołectwa Pantalowice 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie  zmiany Statutu Sołectwa Pantalowice została przyjęta przy akceptacji                 

15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.31. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Sołectwa Rączyna 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Sołectwa Rączyna 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 
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- uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rączyna została przyjęta przy akceptacji                          

15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.32. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Sołectwa Siedleczka  

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Sołectwa Siedleczka 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Medynia Kańczucka została przyjęta                              

przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.33. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Sołectwa Sietesz 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Sołectwa Sietesz 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sietesz została przyjęta przy akceptacji                             

15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.34. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Sołectwa Wola Rzeplińska  

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Sołectwa Wola Rzeplińska 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Rzeplińska  została przyjęta                         

przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.35. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Sołectwa Żuklin 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Sołectwa Żuklin 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie zmiany Statutu Żuklin została przyjęta przy akceptacji 15 głosów                                

za (jednogłośnie). 

Pani Sekretarz zabierając głos w sprawie konieczności desygnowania Przedstawiciela Rady 

Miejskiej do Miejskiej Komisji Wyborczej, która będzie przeprowadzać wybory na Sołtysów                

i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych – po przyjęciu zmian statutów sołectw                            

i przyjęciu statutów osiedli będziemy wydawać zarządzenie odnośnie kalendarza wyborczego, 

również będą przeprowadzone procedury dotyczące powołania miejskiej komisji wyborczej, 

obwodowych komisji wyborczych – zgodnie z zapisem w statutach zarówno sołectw                             

jak i osiedli do Miejskiej Komisji – Rada desygnuje Przedstawiciela – zaproponowała,                           

aby Przedstawicielem Rady w Komisji był Pan mgr Dariusz Dudek Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kańczudze  

- więcej propozycji nie zgłaszano – Radni jednogłośnie zaakceptowali zgłoszoną propozycję.  

Ad.36. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody                         

na przejęcie darowizny nieruchomości. 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przejęcie darowizny nieruchomości – Pan Burmistrz wyjaśnił,                      

że to są wszystkie ulice miejskie w Kańczudze za wyjątkiem ul. Kolejowej – dzisiaj                    

przez Wicestarostę została nam doręczona uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody 

na darowiznę  nieruchomości na rzecz Gminy Kańczuga tych samych działek – Rada Powiatu 

podjęła uchwałę 27 lutego br. 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny nieruchomości została przyjęta 
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przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.37. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet                                

dla Radnych Rady Miejskiej  w Kańczudze 

- Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Kańczudze  

- w sprawie przedmiotowego projektu uchwały zabierali głos: 

- Pan Ewa Jodłowska – Zając zabierając głos w sprawie projektu uchwały prosiła o zmianę 

terminu wejścia w życie uchwały od 1 kwietnia br.  

- następnie Pani Sekretarz przedstawiła kwoty z uchwał z dnia 28 marca 2014 roku, ponieważ 

w uzasadnieniu przedstawionym przez Klub Radnych pojawiają się kwoty trochę 

nieadekwatne do rzeczywistości. Zgodnie z 2 § tej uchwały, która została zaproponowana                

do uchylenia – ustalona została miesięczna dieta dla Przewodniczącego Rady Miejskiej                    

w Kańczudze w wysokości 100 % kwoty  określonej w §1 tj. podstawą ustalenia diet jest 

kwota stanowiąca 50 % maksymalnej diety ustalonej zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym – jest to kwota bazowa.  

W rzeczywistości kwota wypłacana Panu Przewodniczącemu wynosi 1 324, 85 zł –                                

dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kańczudze w wysokości 70 % kwoty  

określonej w §1 – jest to kwota 924, 70 zł – kwoty te wynikają z kwoty bazowej, która jest 

ustalana co rocznie w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy  

- Pani Sekretarz przedstawiła również wysokości diet radnych, przewodniczących                            

i wiceprzewodniczących z gmin ościennych o podobnej powierzchni i wielkości:                                    

z Boguchwały, Błażowej, Tyczyna, Pruchnika, Przeworsk Gminy i Żurawicy 

- Pan Broda Janusz poinformował, że korzystali z BIPu, na którym w 2013 roku dla Pana 

Przewodniczącego Rady było ponad 21 tys. zł podzielić to przez 12 – to inaczej nie wyjdzie 

jak 1 800 zł  

- Pani Sekretarz wyjaśniała, że chodzi tutaj o kwotę bazową 

- Pan Burmistrz wskazywał, że to Pan Broda sam podzielił tą kwotę – Pan Przewodniczący 

otrzymuje 1 320 zł  

- Pan Broda Janusz –pytał ile otrzymywał (…) 

- Pan Burmistrz wyjaśnił, że była inna kwota bazowa – w marcu w 2014 roku zmienialiśmy 

uchwałę 

- Pan Broda Janusz zwracał uwagę, że do 15 tys. mieszkańców – przewodniczący gminy                  

nie może mieć więcej jak 1300 zł  

- Pana Sekretarz wyjaśniła, że kwota bazowa ulega co rocznie zmianie – trzeba sięgnąć                             

do ustawy budżetowej – tam jest określona kwota bazowa. 

- Pan Broda pytał dlaczego teraz spadło wynagrodzenie, a wcześniej było wyższe  

- Pan Burmistrz wyjaśnił, że  zależy to od wysokości kwoty bazowej – jeżeli Przewodniczący 

Rady ma u nas 1 320 zł – to prosił nie podawać w uzasadnieniu, że ma 1 800 zł, ponieważ                       

na to nawet ustawa nie pozwala 

- Pan Broda Janusz prosił Pana Burmistrza o odpowiedź ile diety miał (…) 

- Pan Burmistrz odpowiedział, że to jest historia – wysokość diety była ta sama od marca                   

2014 roku, bo wtedy była podjęta uchwała – tutaj nie ma żadnej tajemnicy odnośnie diet,                     

bo to uchwala Rada. Aby nie odnosić się do kwoty bazowej można dietę Przewodniczącego, 

czy Radnych zapisać w formie kwoty, żeby się co roku nie zmieniało – później można to 

zmienić nie ma problemu .  

- Pani Sekretarz zwracała uwagę, że pryz określaniu diety w formie kwoty trzeba co roku 

monitować kwotę bazową pojawiającą się w ustawie budżetowej, ponieważ dieta jest 

uzależniona od jej wysokości  

- Pan mgr Dariusz Dudek - Przewodniczący Rady Miejskiej zabierając głos przypomniał,                

jak wcześniej mówił, że zawsze można przyjść i się zapytać i nie byłoby to tajemnicą i też nie 
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byłoby problemu z uzasadnieniem odnośnie wysokości diety. Jeżeli Państwo Radni proponują 

zmianę wysokości wynagrodzenia obecnej Rady – to nie widzi powodu, żeby podawać 

wysokości diet z przed 2-ch lat z 2013 roku. Cały czas powtarza, że jest otwarty – uważa,                      

że można było przyjść i zapytać – nie widzi problemu 

- Pan Broda Janusz wracając do diety (…) zwracał uwagę, że była inaczej naliczana i z tym 

się nie zgadza. 

- Pan Burmistrz odpowiedział, że Pan Broda nie musi się zgadzać, bo to jest historia 

- Pan Broda Janusz twierdził, że (…) było wypłacane za dużo, bo maksymalna kwota jaką 

może przewodniczący gminy do 15 tys. mieszkańców otrzymać to  kwota 1 380 zł. 

- Pani Sekretarz wyjaśniła, że jest to wyliczone na podstawie kwoty bazowej, która była 

określona na 2014 i 2015 rok  w ustawie budżetowej – ta kwota się zmienia. 

- Pan Burmistrz, żeby nie wracać do kwoty bazowej proponował zmienić na kwoty, które są 

obecnie – nie podając kwoty bazowej, bo się zmienia i może być różnica o 60,80 czy 200 zł                   

za rok, czy za 2 lata – również może być niższa, jeśli kwota bazowa zostanie obniżona –                      

to i dieta będzie obniżona.  

- Pan Broda Janusz zwracał uwagę, że sprawdzał na BIP oświadczenia majątkowe Radnych –               

i Radni mają dietę stałą 275 zł od jakiegoś czasu za udział w sesji czy w komisji –                                           

natomiast w przypadku  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących wracając do tyłu                      

i bazując na historii ta kwota była rosnąca cały czas np. (…)wynosiła 18,19, a ostatnio               

22 200 zł 

- Pan Burmistrz zwracał uwagę, że teraz mówimy o rzeczywistości  

- Pan Dutka Wiesław nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, że można diety ustalić 

kwotowo i nic nie szkodzi, a później, aby nie złamać ustawy, żeby nie zawyżać poza kwotę 

bazową – to można podjąć uchwałę zmieniającą 

- Pan Burmistrz wyjaśnił, żeby nie zmieniać uchwały co roku dlatego bazuje się na kwocie 

bazowej 

- Pan Burmistrz zwracał uwagę, że podawane do prasy lokalnej kwoty 12-13 tys. zł                              

jako wynagrodzenie Burmistrza jest nieprawdziwe – podawanie wysokości wynagrodzenia                           

na podstawie oświadczeń majątkowych to nie jest żaden dowód, bo np. ryczałt Burmistrza                       

do samochodu prywatnego w ilości 300 km miesięcznie jest opodatkowany i wchodzi                              

w wynagrodzenie, Pan Burmistrz na tym traci, bo kupuje paliwo, nie mówi o naprawach 

samochodu -  „13” też jest dzielona przez 12 – na razie jest, a może jej nie być. 

- Pan Broda Janusz zwracał uwagę, że Radny dietę ma za uczestnictwo – jeśli jest nieobecny 

na sesji czy komisji – to diety nie dostaje – w ogóle traci dietę. Przewodniczący w tej kwestii 

nie ma nic napisane o nieobecnościach – nie ma żadnych konsekwencji nieobecności tak 

samo Wiceprzewodniczący.  

Radnymi jesteśmy cały czas – są różne przypadki losowe – czy nasz projekt przejdzie czy nie, 

ale trzeba to jakoś ujednolicić  

Pan Burmistrz zwracał uwagę, że dobrze byłoby przeczytać przez Państwa Klubu Radnych 

uzasadnienie tego wniosku, że to chodzi o tzw. oszczędność, której praktycznie nie ma w tych 

propozycjach Państwa, bo sesji może nie być przez miesiąc i Radni nie otrzymują diety –                 

a jeśli będzie dieta miesięczna – to każdy Radny otrzyma 350 zł 

- Pani Ewa Jodłowska-Zając – Przewodnicząca Klubu Radnych zwracała uwagę,                             

że podsumują to pod koniec roku i zobaczymy jakie koszty Rada poniosła  

- Pan Burmistrz wskazywał, że wyliczone oszczędności Klub Radnych  chce przeznaczyć                     

na zakup samochodu do Lipnika, bo Lipnik i Rączyna promują Miasto i Gminę Kańczuga – 

pytał czy to ma sens – temat ten był też omawiany na komisjach - jest to uzasadnienie 

populistyczne  - jest to próba podziału miejscowości na lepsze, czy gorsze – pytał czy inne 

miejscowości  Sietesz, Siedleczka, Kańczuga nie promują gminy – jest to niepoważne. 

Pan Burmistrz poinformował, że o podziale i zakupie samochodu na poszczególne jednostki 



17 

 

decyduje się wcześniej na komisjach i mamy plan wieloletni oraz na posiedzeniu Zarządu 

Miejsko-Gminnego Straży – a teraz Klub Radnych chce wprowadzić bałagan taki,                               

że w jednostce, w której się prawie nic nie dzieje  - chce dać nagrodę – może za wystąpienie 

Sołtysa na jednej z sesji. Druga sprawa to taka, że jeżeli w danej jednostce straży w małej 

miejscowości na zebraniu strażackim uczestniczy 70-80% strażaków, czyli 30 kilku strażaków 

- są protokoły i listy obecności – natomiast w ubiegłym roku na zebraniu OSP w Lipniku było                          

6 strażaków – Pan Burmistrz nie obraza, ale taka jest skuteczna straż. Odnośnie promowania 

miejscowości – jeżeli chce dane koło, czy grupa aktywna z danej miejscowości gdzieś 

wyjechać to zapewniamy transport, ale nie samochodami bojowymi, bo to nie te czasy. 

Rączyna jak chciała jechać na targi rolne do Boguchwały to jechała samochodem 9-cio 

osobowym z klimatyzacją  

- Pani Urszula Gładysz też potwierdziła, że jak KGW z Pantalowic jechało do Przeworska                     

też mieli samochód z zewnątrz z klimatyzacją  

Pan Burmistrz zwracał uwagę, że w małej jednostce, gdzie nic się nie dzieje trzymać 

samochód tylko po to, by 1-2 razy w roku gdzieś wyjechać – to nie ma sensu lepiej samochód 

wynająć. Zakup samochodu do Lipnika w tym czasie, gdy jest planowane 90 lecie straży                  

w Łopuszce Małej, gdzie inne jednostki z poszczególnych miejscowości takich                                

lub mniejszych są bardziej aktywne – to jest wprowadzenie podziału – konfliktów między 

jednostkami – nie ma takiej potrzeby  - Pan Burmistrz uważa, że to uzasadnienie jest błędne               

i w ogóle nie potrzebne. 

- Pan Broda Janusz wracając do poprzednich wypowiedzi o procentowe obniżenie diety                     

dla Pana Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących w przypadku jeżeli Pan 

Przewodniczący jest nieobecny na sesji nie zostało wyjaśnione. Radny jak nie jest na sesji – 

nie otrzymuje diety – Pan Przewodniczący i Wiceprzewodniczący dietę otrzymują  

- Pan Burmistrz zwracał uwagę, że Pan Broda czegoś nie rozumie - Pan Przewodniczący                  

ma co tydzień stałe dyżury, przyjeżdża na podpisywanie uchwał, kiedy potrzeba,                               

na posiedzenia komisji – są to też koszty  - są też takie przypadki, że Przewodniczący Rady 

był  dwa razy na szkoleniu i cały dzień traci i za to nikt nie płaci – dieta jest rekompensatą. 

- Pan Broda Janusz potwierdził, że z Panem Przewodniczącym by się zgodził,                                            

ale Wiceprzewodniczący nie mają dyżurów, nie prowadzą sesji. 

- Pan Cieśliński Antoni pytał Pana Brodę, który jest dłuższy czas Radnym, czy przypomina 

sobie sytuację, żeby Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących na sesji nie było w tamtej 

kadencji  

- Pan Broda Janusz odpowiedział, że przypomina sobie 

- Pan Cieśliński Antoni potwierdził, że 1-2 razy na kadencję Przewodniczącego nie było                   

na sesji jak wyjechał służbowo ze szkoły na wymianę  

- Pan Broda Janusz zwrócił się do Pana Cieślińskiego, ze jak w ogóle nie przyjdzie na sesję – 

to nie otrzyma diety  

- Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z pytaniem do Pani Ewy Jodłowskiej –Zając                  

czy chce przeczytać uzasadnienie do uchwały 

- Pani Ewa Jodłowska-Zając stwierdziła, że w tej kwestii bezzasadne staje się czytanie tego 

uzasadnienia. 

- Pan Burmistrz zwracał uwagę, że w uzasadnieniu są podane nieprawdziwe dane, które Pani 

Ewa Jodłowska-Zając przygotowała i podpisała się 

- do przedmiotowego projektu uchwały więcej pytań nie zgłaszano  

- za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Kańczudze 

opowiedziało się 7 Radnych - 8 Radnych było przeciw – uchwała nie została przyjęta  

Ad.38. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok 

- Pani Aurelia Jamróz  – Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały                      
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w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok 

- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano 

- uchwała w sprawie została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie). 

Ad.39. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian 

w Uchwale Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 12 grudnia 2014 roku                        

w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze. 

- Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały sprawie  

wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia                        

12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady 

Miejskiej  w Kańczudze. 

- w związku z propozycjami zmian w składzie osobowym komisji - Przewodniczący Rady 

Miejskiej prosił o zgłaszanie kandydatów do składu osobowego Komisji Rewizyjnej                       

i Komisji Oświaty Kultury Fizycznej i Turystyki, aby uzupełnić składy komisji   

- Pan Ewa Jodłowska-Zając zwróciła się z pytaniem do Pana Przewodniczącego co się stało – 

dlaczego nie ma Pana w składzie Komisji Oświaty – jako Przewodnicząca Komisji chciałaby 

to wiedzieć 

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że Państwo są świadomi dlaczego nie jest                         

w komisji – chcąc umożliwić Klubowi Państwa udział w pracach Komisji Rewizyjnej  doszło 

do zmian w kolejnych komisjach, tak aby nie dokonywać zmian w Statucie – złożył 

rezygnację  z Członka Komisji Oświaty.  

- Pani Ewa Jodłowska –Zając w imieniu Klubu Radnych KWW Janusza Ubermana desygnuje 

do Komisji Rewizyjnej Radnego Pana Janusza Brodę  

- więcej kandydatur nie zgłaszano 

- za uzupełnieniem składu Komisji Rewizyjnej o Pana Janusza Brodę zagłosowało                            

15 Radnych  

- Pan Bochnak Józef do składu komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki zgłosił Pana 

Mieczysława Żyłę 

- więcej kandydatur nie zgłaszano  

- za przyjęciem kandydatury Pana Mieczysława Żyły do Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej               

i Turystyki opowiedziało się 13 Radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się 

- uchwała w sprawie  wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/10/2014 Rady Miejskiej                                 

w Kańczudze z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji 

stałych Rady Miejskiej w Kańczudze została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za 

(jednogłośnie). 

Ad.40. Kolejny punkt porządku obrad to Sprawozdanie z realizacji Miejsko Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014 – 

Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie Państwo Radni otrzymali – czy ktoś                       

z Państwa zgłasza pytania, uwagi  do przedstawionego  sprawozdania. 

Do przedłożonego sprawozdania pytań nie zgłaszano –Sprawozdanie z realizacji Miejsko 

Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014 

zostało przyjęte. 

Ad.41. Kolejny punkt porządku obrad Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014 - Przewodniczący Rady przypomniał,                                      

że sprawozdanie Państwo Radni otrzymali – czy ktoś z Państwa zgłasza pytania, uwagi                           

do przedstawionego  sprawozdania. 

Do przedłożonego sprawozdania pytań nie zgłaszano Sprawozdanie z realizacji Miejsko-

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014 zostało przyjęte. 

Ad.42. Kolejny punkt porządku obrad to Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu 

Współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z Organizacjami Pozarządowymi Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego za 2014 rok - Przewodniczący Rady przypomniał,                                      
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że sprawozdanie Państwo Radni otrzymali – czy ktoś z Państwa zgłasza pytania, uwagi                           

do przedstawionego  sprawozdania. 

Do przedłożonego sprawozdania pytań nie zgłaszano Sprawozdanie z realizacji Rocznego 

Programu Współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z Organizacjami Pozarządowymi 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2014 rok zostało przyjęte. 

Ad.43. Kolejny punkt porządku obrad to Sprawozdanie z działalności Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej za 2014 rok - Przewodniczący Rady przypomniał,                                      

że sprawozdanie było do wglądu w biurze Rady i można się było z nim zapoznać. 

- Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy szczegółowo omówiła sprawozdanie                        

z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej za 2014 rok – 

sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu 

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłaszano pytań – Sprawozdanie z działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej za 2014 rok nie zgłaszano 

zostało przyjęte.  

Ad.44. Kolejny punkt porządku obrad to Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze za rok 2014 - Przewodniczący Rady przypomniał,                                      

że sprawozdanie Państwo Radni otrzymali – czy ktoś z Państwa zgłasza pytania, uwagi                           

do przedstawionego  sprawozdania. 

Do przedłożonego sprawozdania pytań nie zgłaszano Sprawozdanie z działalności Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze za rok 2014 zostało przyjęte.  

Ad.45. Kolejny punkt porządku obrad to Sprawozdanie z działalności Grup Roboczych za rok 

2014 powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny w Kańczudze  - Przewodniczący Rady 

przypomniał, że sprawozdanie Państwo Radni otrzymali – czy ktoś z Państwa zgłasza pytania, 

uwagi do przedstawionego  sprawozdania. 

Do przedłożonego sprawozdania pytań nie zgłaszano Sprawozdanie z działalności Grup 

Roboczych za rok 2014 powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny w Kańczudze  zostało 

przyjęte  

Ad.46. Kolejny punkt porządku obrad to Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania 

Rodzin w Mieście i Gminie Kańczuga za rok 2014 - Przewodniczący Rady przypomniał,                      

że sprawozdanie Państwo Radni otrzymali – czy ktoś z Państwa zgłasza pytania, uwagi                         

do przedstawionego  sprawozdania. 

Do przedłożonego sprawozdania pytań nie zgłaszano Sprawozdanie z realizacji Programu 

Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie Kańczuga za rok 2014 zostało przyjęte  

Ad.47. Kolejny punkt porządku obrad to Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga za rok 2014 

- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił informację o stanie porządku                    

i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga za rok 2014 – informacja 

stanowi załącznik do protokołu 

Do przedstawionej informacji pytań nie zgłaszano – informacja została przyjęta. 

Ad.48. Kolejny punkt porządku obrad to odpowiedzi na interpelacje i zapytania – odpowiedzi 

na zgłoszone zapytania zostały udzielone na bieżąco  

Ad.49. Kolejny punkt porządku obrad to sprawy bieżące i wolne wnioski, informacje.                     

W tym punkcie porządku obrad zabierali głos: 

- Pani Ewa Jodłowska-Zając zgłosiła wnioski do Przewodniczącego Rady Miejskiej: 

1/ o zmianę godziny rozpoczęcia sesji rady Miejskiej na godziny popołudniowe 

2/ o nagrywanie każdej sesji rady Miejskiej w Kańczudze orz odpowiednie archiwizowanie  

3/ o zamieszczanie zatwierdzonych protokołów z Sesji Rady Miejskiej w Kańczudze na 

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

4/ o zamieszczenie uchwalonych Statutów Osiedli w Kańczudze oraz Sołectw w Gminie 

Kańczuga na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 
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5/ Klub Radnych KWW Janusza Ubermana wnioskuje o przesyłanie nie zatwierdzonych 

protokołów z każdej Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze na adres e-mail Przewodniczącej 

Klubu 

- Pan Mariusz Kuźniar zgłosił wnioski do Pana Burmistrza: 

1/ o wykonanie kanalizacji burzowej oraz chodnika przy ulicy Parkowej – top jest łącznik                       

od stadionu do ul. Witosa 

2/ o zmianę organizacji ruchu na ul. Słowackiego – ruch kołowy jednokierunkowy                              

od ul. Węgierskiej do ul. Witosa 

- Pan Burmistrz pytał czy Pan Kuźniar zna odpowiedź komisji powiatowej – dwa lata temu 

taki wniosek został przyjęty na sesji  i odrzucony przez Komisje ruchu drogowego                                               

z Przedstawicielem Starostwa Powiatowego i z Komendy Powiatowej Policji z Wydziały 

Ruchu Drogowego. Natomiast dzisiaj przyjmujemy drogę - ul. Słowackiego, a Pan już składa 

wniosek – nie ma jeszcze księgi wieczystej, żeby to przejąć – teraz po [przyjęciu naszej 

uchwały składamy wniosek do Sądu Rejonowego do ksiąg wieczystych, żeby stać się 

właścicielem, bo jeszcze nie jesteśmy właścicielem ul. Słowackiego. Wniosek jest 

niewykonywalny i pierwszy wniosek też jest niewykonalny, bo żeby zrobić  tą kanalizację – 

to trzeba najpierw zrobić kanalizację całej ul. Parkowej, a to była ulica powiatowa miejska                

i przez 14 lat Powiatu nie zrobili nic, nie naprawili drogi, ani chodnika  - może to być 

zrobione za rok lub dwa lata,  a nie teraz. 

- Pan Kuźniar Mariusz zgłaszał kolejne wnioski: 

3/ dotyczy ustawienia znaku o zakazie postoju na ul. Słowackiego koło Domu Nauczyciela 

lewa strona do ul. Piłsudskiego  

4/ o zniwelowanie i utwardzenie dojazdu do garaży przy stadionie MKS 

5/ o usunięcie z parku pozostałości po usuniętych starych ławkach 

- Pan Burmistrz zwracał uwagę, że Pan Mariusz Kuźniar uczestniczył w podziale środków 

przy pracach nad projektem budżetu na rok 2015 i pytał, czy zostało zgłoszone coś z tych 

zadań 

- Pan Kuźniar odpowiedział, że tak zostało zgłoszone 

- Pan Burmistrz wyjaśnił, że to co było zgłoszone jest w budżecie , a jeżeli nie ma – to trzeba 

przewracać cały budżet 

- Pan Kuźniar odczytał protokół z podziałem środków na realizację zadań w 2015 roku. 

- Pan Burmistrz odnośnie chodnika na ul. Parkowej poinformował, że problemu nie ma 

żadnego, chodnik może tam być, ale nie było zgody, tylko sprzeciw mieszkańców. 

- Pan Kuźniar Mariusz pytał, czy jeśli mieszkańcy na piśmie wyrażą zgodę to będzie możliwe 

wykonanie chodnika  

- Pan Burmistrz potwierdził, że tak w 2016 roku.  

- Pan Jerzy Solarz zgłosił dwa wnioski: 

1/ do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zainstalowanie znaków drogowych tzw. „czerwonych 

sierżantów” na drodze wojewódzkiej na ostrych łukach na wysokości stawu – skrzyżowanie    

w Sieteszy – 3 sztuk i 2 sztuki między końcem parku (…), a skrzyżowaniem z drogą                          

na Husów – poprawi to w dużym stopniu bezpieczeństwo na tym odcinku drogi 

2/ wniosek dotyczył zainstalowania lampy oświetleniowej przy tej drodze między lampą 

skrzyżowanie – Sietesz, a lampą publiczna na posesji (…) – w porze nocnej na tym odcinku 

jest bardzo ograniczona widoczność . 

- Pan Bącal Jerzy wracając do wypowiedzi Pana Mariusza Kuźniara dot. wniosku w sprawie 

znaku zakazującego postój – przypomniał, że znak taki był koło budynku (…) – ale teraz nie 

ma – został usunięty. 

- Pan Burmistrz wyjaśnił, że na razie jest to ulica powiatowa – dopóki nie będzie zmiany                         

w księgach wieczystych – myśmy przyjęli od 6 stycznia br. zimowe utrzymanie – a znaku 

koło (…)  nie ma kilka lat – taki wniosek można było złożyć wcześniej. 
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- Pan Przewrocki Adam pytał o lampy na ul. Świętej Barbary – przypomniał, że zgłaszał 

kilkakrotnie i do tej pory nie zostały lampy zrobione koło (…) i (…) – pytał kiedy to będzie. 

- Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie wie kiedy to będzie zrobione, ponieważ w budżecie nie ma 

takiej pozycji. Jest modernizacja oświetlenia ulic w Kańczudze: Szkolna, Zakościelna, 

Kościuszki, część Piłsudskiego i Zielona – to jest objęte projektem, który jest na ukończeniu                    

i będzie wykonawstwo – będziemy ogłaszać przetarg. Pan Burmistrz proponuje ewentualnie 

zlikwidować inwestycje uzgodniona z Rejonem Energetycznym, a wykonać dla 2-ch domów 

oświetlenie uliczne w trakcie roku budżetowego, bo innego wyjścia nie ma. Zadania 

inwestycyjne są planowane co roku do budżetu, a w trakcie roku można realizować zadania 

losowe. 

- Pan Kuźniar odczytał podział środków na 2015 rok – w odczytanym protokole z podziałem 

środków nie było wniosku dotyczącego oświetlenia na ul. Świętej Barbary 

- Pan Burmistrz pytał, gdzie Pan Przewrocki składał wniosek 

- Pan Przewrocki wyjaśnił, że wniosek był składany wcześniej kilka lat temu i nie został 

zrealizowany 

- Komisja wnioskowa przedstawiła opracowane wnioski: 

1/ odnośnie zmiany godziny rozpoczęcia sesji Rady Miejskiej na godziny popołudniowe –                      

za wnioskiem opowiedziało się 7 Radnych – 8 Radnych było przeciw 

- Pan Pakuła Zbigniew zwracał uwagę, że sołtysi też się nie zgadzają na godziny 

popołudniowe 

- Pani Ewa Jodłowska-Zając uzasadniała wniosek tym, że z Radnym Wiesławem Dutka 

pracują w szkole i jest to utrudnienie, ponieważ te godziny trzeba odpracować, albo 

dyrektorzy potrącają z wynagrodzenia. Uważa, że zasadnym by było tak jak w innych 

gminach, żeby sesje odbywały się w godzinach popołudniowych – jesteśmy wtedy spokojni, 

nie denerwujemy się – tym bardziej, że jest to praca społeczna  

- Pan Burmistrz uważa, że nie ma nic przeciwko temu, ale prosił o posłuchanie sołtysów – 

każdy ma zorganizowany dzień pracy -  w godzinach popołudniowych też wszystkim nie 

odpowiada – przykładowo Urząd też po południu nie pracuje.  

- Pan Broda Janusz zwracał uwagę, że komisje odbywają się o 13-tej – to o 13-tej też mogły 

by być sesje 

2/ wniosek o nagrywaniu każdej sesji Rady Miejskiej w Kańczudze oraz odpowiednie 

archiwizowanie nagrań sesji. 

Pan mgr Dariusz Dudek – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że był na szkoleniu 

i otrzymał książkę o funkcjonowaniu Rady i pracy Radnego – jest w niej zapisane, że forma 

nagrywania powinna być zapisana w Statucie. Sesja jest otarta dla każdego – nie ma 

powodów, żeby nagrywać 

- Pan Broda Janusz zwracał uwagę, że czasem ktoś coś powie, a mówi, że nie powiedział  

- Pan Cieśliński Antoni zwracał uwagę, że protokół czytamy i odnosimy się do protokołu –                 

czy są uwagi, czy niema                                                                                                    

- Pan Dyrkacz Marek zwracał uwagę, że za miesiąc się nie pamięta dokładnie co było na sesji 

– my mamy na mailu – taka jest prawda  

- Pan Przewodniczący Rady proponował wniosek skonsultować na komisjach, żebyśmy byli 

pewni tego co podejmujemy. 

- za wnioskiem dot. nagrywania sesji opowiedziało się 7 Radnych – 8 Radnych było przeciw 

3/ o zamieszczanie zatwierdzonych protokołów z Sesji Rady Miejskiej w Kańczudze                     

na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej – wniosek został 

przyjęty przy akceptacji 8 głosów za, 6 głosów przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się 

4/ o zamieszczenie uchwalonych statutów Osiedli w Kańczudze oraz Sołectw w Gminie 

Kańczuga na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze w Biuletynie 

Informacji Publicznej – wniosek został przyjęty 15 głosami za (jednogłośnie) 
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5/ wniosek Klubu Radnych KWW Janusza Ubermana o przesyłanie nie zatwierdzonego 

protokołu z każdej Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze  na adres e-mail Przewodniczącej 

Klubu 

- Pani Ewa Jodłowska-Zając zwracała uwagę, żeby protokoły były przesyłane na e-mail  -

wówczas łatwiej będzie się zapoznać z treścią protokołu – w związku z tym ten wniosek był  

składany  

- Pan Florek Adam zwracał uwagę, że jak ktoś uczestniczy w posiedzeniu komisji – to wie 

jakie sprawy były omawiane i jakie stanowisko zajęła komisja  

- Pan Burmistrz zwracał uwagę, że nie ma nic przeciwko temu, tylko trzeba będzie zatrudnić 

dodatkowa osobę, która będzie wprowadzać do BIP dodatkowe dokumenty - nie ma nic 

przeciwko, ponieważ tu nie ma nic tajnego – Pan Burmistrz dodatkowo przypomniał,                              

że w każdej komisji jest co najmniej po 2-ch Przedstawicieli Klubu  

- Pani Ewa Jodłowska –Zając zwracała uwagę, że chodzi o to, aby protokoły z komisji 

przesyłać na jej adres e-mail – nie w BIP. Protokołów komisji nie chcemy na BIP, tylko                  

na adres e-mail  

- Pan Dutka Wiesław zwracał uwagę, że protokoły są pisane i drukowane – można wysłać                    

na e- mail. 

- w wyniku głosowania za wnioskiem opowiedziało się 7 Radnych, przeciw 8 Radnych  

6/ do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zainstalowanie znaków drogowych tzw. „czerwonych 

sierżantów” na ostrych łukach drogi wojewódzkiej na wysokości stawu – skrzyżowanie 

Sietesz 3 szt. i 2 szt. między końcem parku (…), a skrzyżowaniem z drogą na Husów                     

przy drodze 881 

- w wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie) 

7/ o zainstalowanie lampy publicznej na posesji (…  

- w sprawie tego wniosku zabrał głos Pan Burmistrz i wyjaśnił, że tam trzeba budować linię – 

trzeba projekt, warunki techniczne, a nie ma tego w budżecie – traktujmy wszystkich 

jednakowo – jeśli będą dodatkowe środki możemy zrobić. 

- wniosek nie został przyjęty  

-  opracowane przez Komisję Wnioskową  wnioski w wyniku głosowania zostały przyjęte                      

do realizacji. 

- Pan Broda Janusz pytał Pana Burmistrza jak się Pan Burmistrz ustosunkował do artykułu pt. 

Małą Solina  w gazecie codziennej Nowiny i potem jest sprostowanie – pytał czy jest 

możliwe, żeby tam kiedyś była rekreacja, czy nie 

- Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie mówił nic o Małej Solinie – powiedział tylko, że Inwestorem 

i Właścicielem jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – nie Gmina. 

Założenia takie były wcześniej uzgadniane z dr Królem z Geo Inżynierii Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie , który był autorem projektu i tak było na radach 

budowy, że po trwałości projektu docelowo powinien być zbiornik wodny, bo 2-3 razy                     

do roku trzeba kosić trawę z prawie 70 hektarów – są to koszty – na część powierzchni nie 

wjedzie wykosić, ponieważ jest mada – obecna Dyrektor PZMiUW Pani Grażyna Wajda 

uważa, że ważna jest trwałość projektu, żeby Unia nie zabrała pieniędzy. Jeżeli                                 

w dokumentach będzie wystąpienie o skrócenie okresu w ramach trwałości projektu – zmiana 

tego zbiornika suchego  

Na częściowo mokry – to jest wszystko zgodne z prawem. Pan Burmistrz nie chce się 

wypowiadać, bo my jako Samorząd, a tym bardziej Pan Burmistrz o tym nie decyduje – 

wcześniej zgłaszał, że chce, żeby zbiornik był mokry. 

Nawiązując do artykułu Pan Burmistrz poinformował, że nie mówił o drugiej Solinie – to nie 

są jego słowa.  

- Pan Dutka Wiesław zwracał uwagę, że nie chce nikogo z Sołtysów urazić, ale w Statucie 

jest, ze w sesji biorą udział Radni oraz zaproszenie Goście  - nie ma nic o Sołtysach. 
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Nawiązując do wypowiedzi Pana Adama Florka  wskazywał na opinie wyrażane przez pana 

Florka odnośnie uchwał, czy wniosków zgłaszanych przez Radnych, aby Pan Przewodniczący 

to rozważył zgodnie ze Statutem. Na sesji decyzje, czy głosowanie podejmują Radni – 

natomiast tutaj kolejny raz Pan Florek krytykuje  

- Pan Burmistrz poinformował, że Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedlowych są 

Gośćmi zaproszonymi – natomiast przychodził Gość nieproszony – wrzeszczał i popieraliście 

go – popieraliście wnioski człowieka, który chciał przewrócić obrady sesji nie jednokrotnie. 

- Pan Dutka Wiesław pytał jak – w jaki sposób popierał kogoś  

- Pan Burmistrz wyjaśnił, że mówił do Klubu Radnych 

- Pani Ewa Jodłowska – Zając pytała w jaki sposób popieraliśmy  

- Pan Burmistrz powiedział, że zna wydarzenie i są świadkowe z przed roku   

- Pani Ewa Jodłowska - Zając zwracała uwagę, że nie można insynuować w ten sposób 

- Pan Burmistrz prosił, aby Pani Jodłowska-Zając nie zabierała głosu, jak nie zna historii 

- Pan Florek Adam zabierając głos twierdził, że jako obywatel tej gminy i Sołtys ma prawo 

zabierać głos i szukać logiki – pytał czy nagrywanie sesji ma sens, czy niema – nikogo nie 

obrażą, tylko zastanawia się nad tym, czy niektóre wnioski jak padają, czy mają sens 

- Pan Dutka Wiesław wyjaśnił, że sens jego wypowiedzi był taki, żeby pan Przewodniczący 

wyznaczał do wypowiedzi – nie ma nic do Pana Florka, i żeby nie stało się tak jak czasem 

dzieje się na sesji, że jest jakaś ogólna  dyskusja, tylko żeby Pan Przewodniczący wyznaczał, 

żeby się wszyscy zdyscyplinowali i czekali, aż Pan Przewodniczący wyznaczy do zabrania 

głosu, a nie żeby wypowiedzi były chaotyczne, bo później nie wiadomo co kto powiedział – 

chodziło mu o usystematyzowanie wypowiedzi – żeby Radni czy Sołtysi  zgłaszali się, a nie 

zaczynali wypowiedź – a Pan Przewodniczący, żeby wyznaczał do wypowiedzi – jak jedna 

osoba mówi pozostali słyszą i rozumieją, a jeśli kilka osób jednocześnie zacznie wypowiedź – 

to wtedy robi się chaos – chodzi o wprowadzenie ładu i porządku  

Pan Przewodniczący Rady przeprosił, jeśli kogoś nie zauważył, że zgłasza się do wypowiedzi 

– nie ogranicza nikomu wypowiedzi, bo byłoby to nieodpowiednie 

- Pani Halina Rączka zwracała uwagę, że siedzi na przeciw Pana Sołtysa Florka i widzi,                   

jak przed wypowiedzią zawsze prosi o głos.  

- Pan Przewodniczący Rady prosił na przyszłość, że jeśli czegoś nie dopatrzy, żeby zwrócić 

się bezpośrednio do Przewodniczącego podczas trwania obrad. 

- Pan Bochnak Józef przypomniał, że budżet Miasta i Gminy został przyjęty – każdy                          

z Radnych jest dokładnie zapoznany co i w której miejscowości będzie robione. Na sesji Rady 

są zgłaszane wnioski, żeby coś robić – o ile stawia się takie wnioski – to trzeba powiedzieć                 

z jakiego zadania należy zrezygnować, aby w ramach budżetu, który jest założony żeby się               

w danej miejscowości i w kwocie zmieścić. Nie można zgłaszać wniosków, które są 

niemożliwe do wykonania – trzeba było dyskutować i zgłaszać wnioski w okresie planowania 

budżetu – czasem coś wyjdzie nieprzewidzianego i trzeba zrobić  

Najlepiej byłoby określić wysokość środków na dana miejscowość i w ramach tych środków 

można realizować zadania. 

- Pan Burmistrz wyjaśnił, że tak jest są podzielone środki na poszczególne miejscowości                             

i zadania – pytał po co składać wnioski jak Pan Kuźniar do budżetu, który został już 

uchwalony  

- Pan Kuźniar Mariusz wyjaśnił, że to nie jest jego wymysł, tylko jest przedstawicielem 

mieszkańców – są to te wnioski, które są cały czas zgłaszane. 

- Pan Burmistrz zwracał uwagę, że mamy początek marca, jeszcze budżet nie ruszył,                    

a Pan Kuźniar mówi o kanalizacji, która nie była w ogóle ujmowana, bo żeby zrobić to co Pan 

zgłosił – to trzeba zrobić projekt i pozwolenie na budowę uzyskać wszystkie uzgodnienia. 

- Pani Ewa Jodłowska- Zając prosiła o wyjaśnienie, że skoro był protokół, a z tego protokołu 

chyba nic nie zostało ujęte jeśli chodzi o zadania, które przeczytał Pan Mariusz 
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- Pan Burmistrz proponował wziąć budżet i skonfrontować z protokołem  

- Pan Przewodniczący Rady przedstawił propozycję, by zanim będziemy składali wnioski 

zostały one skonsultowane wśród Radych, Sołtysów, Przewodniczących Zarządów 

Osiedlowych – żebyśmy się na przyszłość nie kłócili  

- Pan Burmistrz przypomniał, że z każdej miejscowości i miasta z października/listopada były 

protokoły z rozdysponowania środków – co roku nie jest się w stanie ująć wszystkich 

wniosków z wszystkich miejscowości i miasta, bo niektóre się nie mieszczą w żądnej 

klasyfikacji, niektóre są niezgodne z ustawą o samorządzie, ale są to pojedyncze przypadki  – 

natomiast jeżeli jest przypisana jakaś kwota, co odczytał Pan Kuźniar  żeby zmodernizować                

w pierwszej kolejności ulice przyjęte od Powiatu – mamy w budżecie zapisane, pomoc                      

dla Kościoła jest w budżecie, bo Pan Jodłowska-Zając mówi, że nic nie zostało uwzględnione 

– ulice miejskie powiatowe, które przejmujemy są uwzględnione w budżecie chodniki,                

które mają być dokończone na ul. Głowackiego i 15 Sierpnia są uwzględnione, modernizacja 

oświetlenia jest – można zdecydować – nie robimy tutaj – zdemontują słupy, bo będzie 

zasilanie kablem ziemnym i cześć miasta będzie nie oświetlona – mamy już projekt                          

w uzgodnieniach, który kosztował  13-14 tys. zł i ile jest tutaj domów – to trzeba wydzielić, 

bo tak wnioski można zgłaszać zawsze i niepotrzebnie się różnić – tym bardziej, że budżet 

jest uchwalony w styczniu. 

Jeżeli zadania nie zostały uwzględnione w jednym roku, to być może to co Pan Adam 

Przewrocki mówi, że tam oświetlenie, ale jeśli 3-4 lata temu nie zostało uwzględnione – 

można ponawiać na rok następny, a nie zostało uwzględnione z innych przyczyn, bo inne 

ważniejsze zadania były w Kańczudze. Pan Burmistrz pamięta, że to było zgłaszane,                        

ale później na komisjach myśmy zdecydowali, jak miała być przebudowa skrzyżowania dróg 

wojewódzkich  w Kańczudze – przebudowa sieci wodociągowej, kabla średniego napięcia                       

do transformatora przy domu handlowym, były koszty kanalizacji gazu, zakup domu - w tym 

przypadku była zamiana, podział działek i dlatego, że z naszego budżetu  musieliśmy wydać 

środki w wysokości 700 – 800 tys. zł  - wiec skupiliśmy się na wymianie sieci na rury 

wysokiego ciśnienia zgrzewane i wszystkie zawory i przyłącza do domów – natomiast to małe 

zadanie, które wtedy wypadło można wrócić, albo w ciągu roku, albo pod koniec tego roku 

zaplanować na rok 2016, bo tam też trzeba projekt, uzgodnienia i wtedy dopiero 

wykonawstwo  

- Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że do końca kwietnia br. Państwo Radni                        

są zobowiązani do złożenia kolejnego oświadczenia majątkowego za rok 2014 – stan 

majątkowy należy wpisać na dzień 31 grudnia 2014 roku. Pan Przewodniczący zapraszał                        

na wszelkie konsultacje, zapytania do biura Rady Miejskiej, aby w przyszłości unikać 

niepotrzebnych dyskusji podczas obrad. 

Ad.50. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej – 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan mgr Dariusz Dudek podziękował Paniom i Panom 

Radnym oraz osobom zaproszonym za udział w sesji – zamknął obrady V-tej Sesji Rady 

Miejskiej w bieżącej kadencji. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         w  Kańczudze 

 

                 mgr Dariusz Dudek 

 

Protokołowała Maria Szatkowska 


