Protokół Nr LIV/2018
sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe, odbytej w dniu 20 czerwca 2018 r.,
w sali posiedzeń Rady Gminy im. Franciszka Matusiewicza
w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe.
1. Otwarcie obrad.
Sesję LIV otworzył o godz. 900 i prowadził Przewodniczący Rady Wiktor Skwara, który powitał
radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności, stwierdził prawomocność obrad,
zaznaczając, że w sesji uczestniczy 14 radnych. Nieobecny radny Wojciech Kilar.
W sesji uczestniczyli:
 Marek Klara – Wójt Gminy,
 Stanisława Gawlik – Zastępca Wójta Gminy,
 Radni – według listy obecności,
 Małgorzata Kochan – Skarbnik Gminy,
 Mariusz Ślusarczyk – Radca prawny,
 Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy – według listy obecności,
 Dyrektorzy szkół z terenu gminy Miejsce Piastowe – według listy obecności,
 Sołtysi – według listy obecności, w tym radna powiatu krośnieńskiego Teresa Sirko,

– mieszkanka Racławówki,
 Ewa Rajchel – inspektor referatu OA.
Listy w załączeniu do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad LIV sesji Rady Gminy (jak
w załączeniu).
Zastępca Wójta złożyła wniosek o zmianę porządku obrad przez wprowadzenie w punkcie 5
kolejnego podpunktu 12) – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe (14
głosów – za).
Radny Piotr Kilarowski w imieniu grupy radnych złożył wniosek o zmianę porządku obrad
przez wprowadzenie do niego punktu dotyczącego podjęcia Rezolucji w sprawie udzielenia poparcia
Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Vita” s.c. w Miejscu Piastowym zapobiegającego
o ponowny wynajem lokalu celem dalszego prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem
usług medycznych dla pacjentów – mieszkańców gminy (14 głosów za). Projekt rezolucji podpisany
przez grupę 6 radnych stanowi załącznik do protokołu.
Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie uwag do protokołów z LII i LIII sesji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
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4. Przedstawienie Radzie Gminy Miejsce Piastowe oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie
Miejsce Piastowe za 2017 rok.
5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2017 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok:
3) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2017 rok;
4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu
Piastowym;
5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu
Piastowym;
6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym;
7) utworzenia Gminnego Żłobka im. ………. w Miejscu Piastowym;
8) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
9) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych i prowadzonych przez
Gminę Miejsce Piastowe, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem
i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tych żłobkach oraz warunków zwolnienia
od ponoszenia tych opłat;
10) wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
11) zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu
Krośnieńskiego,
12) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe.
6. Rezolucja w sprawie udzielenia poparcia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Vita”
s.c. w Miejscu Piastowym zapobiegającego o ponowny wynajem lokalu celem dalszego
prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług medycznych dla pacjentów –
mieszkańców gminy.
7. Interpelacje radnych.
8. Wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad.
2. Rozpatrzenie uwag do protokołów z dwóch poprzednich sesji.
Radni nie zgłosili uwag do protokołów z LII i LIII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
 Trwa budowa chodnika przy drodze krajowej nr 19 w Łężanach.
 Trwa przełożenie chodnika przy drodze krajowej ul. Dukielskiej w Miejscu Piastowym.
 Powiat Krośnieński rozstrzygnął przetarg na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul.
Szkolnej w Głowience.
 Trwają prace remontowe na drogach gminnych, które były objęte wiosennym przetargiem.
 Pierwszy przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Remont mostu na potoku Lubatówka
w ciągu drogi gminnej w Rogach został unieważniony. W prowadzonym postępowaniu złożona
została jedna oferta na kwotę około 600.000 zł, podczas gdy Zamawiający przeznaczył w budżecie
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gminy na to zadanie kwotę w wysokości 300.000 zł. Przypomniał, że Gmina na to zadanie
otrzymała dofinansowanie w kwocie 200.000 zł ze środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. W związku z powyższym Wójt zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego
o wydłużenie terminu realizacji tego zadania. Po otrzymaniu zgody od Wojewody, został
ogłoszony drugi przetarg. W dniu 18.06.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. Zostały
złożone trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INTRABET z Sanoka na kwotę
351.707,17 zł. Wójt zwrócił się do Rady Gminy o uzupełnienie brakujących środków na
wykonanie tego zadania.
Zakończył się proces o zasiedzenie drogi o nieuregulowanym stanie prawnym. Dodał, że po
prawie trzech latach zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie, dotyczący przyznania własności
Gminie Miejsce Piastowe działek, które stanowią ul. Rajsy w Miejscu Piastowym. W związku
z tym, że nie było odwołań od wyroku, to stał się on prawomocny i Gmina została właścicielem
tej drogi. W chwili obecnej w procesie sądowym jest ul. Polna w Łężanach. Sprawa dotyczy
również zasiedzenia drogi o nieuregulowanym stanie prawnym.
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego w dniu jutrzejszym w Domu
Ludowym w Głowience odbędzie się uroczysta promocja uczniów i nauczycieli.
W okresie wakacyjnym będą przeprowadzane remonty w szkołach.
Trwają prace związane z wykonaniem I etapu zadania pod nazwą: Przebudowa pomieszczeń
kondygnacji parteru budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu
Piastowym na potrzeby żłobka. Prace te wykonuje firma DROZBUD z Rymanowa. W dniu
18.06.2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na II etap – dostawa wyposażenia żłobka.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2018 r. Otwarcie żłobka nastąpi w miesiącu wrześniu br.
Trwają prace rozbiórkowe budynku w którym mieścił się Gminny Ośrodek Kultury
i Gmina Biblioteka Publiczna. Wykonawcą tego zadania jest firma LATER z Rymanowa.
W związku z tymi pracami występują piesze utrudnienia komunikacyjne.
Trwa modernizacja punktu segregacji odpadów komunalnych PSZOK-u w Targowiskach.
Zadanie to realizuje firma ŁUC-DOM z Wróblika Królewskiego.
W dniu 08.06.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
Zagospodarowanie działki w centrum Miejsca Piastowego poprzez budowę ogólnodostępnego
placu i parkingu obok Urzędu Gminy. Została złożona jedna oferta na kwotę 341.132,64 zł wraz
z wydłużeniem gwarancji o kolejne 24 miesiące. Jest to kwota przewyższająca budżet, którym
gmina dysponuje. W związku z powyższym Wójt zwrócił się do Rady Gminy o uzupełnienie
brakujących środków na realizację tego zadania.
Trwają czynności związane z przygotowaniem dokumentacji w celu złożenia wniosku na wymianę
dachu i konserwację elewacji budynku Urzędu Gminy, który jest obiektem zabytkowym.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursów o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach dotacje otrzymały: Parafia Rzymsko-Katolicka w Miejscu
Piastowym otrzyma środki w kwocie 45.000 zł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
i 10.000 zł od Marszałka Województwa Podkarpackiego, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.
Bartłomieja w Rogach otrzyma środki kwocie 15.000 zł od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków i 15.000 zł od Marszałka Województwa Podkarpackiego, Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wszystkich Świętych we Wrocance otrzyma środki w kwocie 20.000 zł od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i 10.000 zł od Marszałka Województwa Podkarpackiego i Gmina
Miejsce Piastowe otrzyma środki 15.000 zł od Marszałka Województwa Podkarpackiego na dalszą
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konserwację zabytkowych nagrobków zlokalizowanych na cmentarzach komunalnych Gminy
Miejsce Piastowe.
Gmina Miejsce Piastowe otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
na utworzenie Klubu „Senior +” w Głowience w kwocie 115.000 zł.
Gmina Miejsce Piastowe w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki – Otwarte Strefy
Aktywności Fizycznej otrzymała dofinansowanie w kwocie 250.000 zł dla pięciu miejscowości
z terenu gminy: Głowienka, Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Rogi i Targowiska. Celem programu
jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności dla różnych
grup wiekowych. Dofinansowaniem mają być objęte takie zadania jak: siłowania plenerowa, strefa
relaksu wraz z zagospodarowaniem zieleni i place zabaw o charakterze sprawnościowym
z ogrodzeniem. Termin wykonania zadania do końca roku.
Co do przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Dostawa i montaż instalacji kolektorów
słonecznych, kotłów opalanych biomasą oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin: Miejsce
Piastowe i Chorkówka, to został on unieważniony. W prowadzonym postępowaniu złożone
zostały dwie oferty na kwoty ponad 12.000.000 zł, podczas gdy Zamawiający przeznaczył na to
zadanie kwotę w wysokości 10.500.000 zł. W ogólnym rozrachunku brakuje prawie 2.500.000 zł.
W związku z powyższym w chwili obecnej czekamy na decyzję Zarządu Województwa
Podkarpackiego o przedłużenie terminu realizacji zadania. Po otrzymaniu zgody zostanie
ogłoszony kolejny przetarg na to zadanie.
Złożony został kolejny wniosek w imieniu OSP Miejsce Piastowe na zakup średniego samochodu
pożarniczego. Z informacji jakie posiadamy, to jednostka otrzyma dofinansowanie na zakup tego
samochodu w bieżącym roku. Natomiast obecny samochód jednostki OSP Miejsce Piastowe
przeszedł by do jednostki OSP Targowiska.
W dniu 25.05.2018 r. na posiedzeniu zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Miejscu Piastowym
przekazano do użytkowania jednostkom OSP z terenu gminy sprzęt ratowniczy,
współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości. Wartość przekazanego sprzętu wyniosła 16.008 zł.
Odnośnie gospodarki odpadami – Miasto Krosno wystąpiło z propozycją do gmin ościennych na
wydłużenie zawartej umowy do 13 lat i aby wszystkie gminy przekazały Miastu jako zadanie
przyjęcie wszystkich odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych na okres 13 lat.
To oznaczało by usztywnienie ceny, za co płacili by mieszkańcy. Obecna firma REMONDIS
KROeko, która obsługuje naszą gminę nie korzysta z usług ZUO i dzięki takim możliwościom
i wyboru tańszej oferty, jesteśmy w stanie utrzymać niższą kwotę, którą finalnie płacą mieszkańcy.
Wójt uważa, że nie powinniśmy się wiązać takim porozumieniem. Większość gmin powiatu
krośnieńskiego do takich proponowanych zmian wyraża opinię negatywną. Rady Gmin też
powinny zająć w tej sprawie stanowisko. Poinformował, że sprawa gospodarki odpadami była
jednym z tematów poruszanych na Konwencie Wójtów i Burmistrzów, jaki odbył się w dniu
06.06.2018 r w UG w Chorkówce. Natomiast w dniu 30.05.2018 r. odbyło się spotkanie
z Prezydentem Miasta Krosna, gdzie burmistrzowie i wójtowie przedstawili swoje obiekcje, co do
proponowanych zmian.
W dniu 21.06.2018 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli PBS w Sanoku.
Przypomniał, że Gmina Miejsce Piastowe jest udziałowcem tego banku. Tam poszczególne
oddziały wybierają swoich przedstawicieli. Po raz pierwszy kandydatura Wójta Gminy Miejsce
Piastowe została zgłoszona i został wybrany. Wójt poinformował, że na Walnym Zgromadzeniu
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wszystkich udziałowców i przedstawicieli tego banku zamierza wyrazić obiekcje w stosunku do
polityki zarządu w sprawie kwestii związanej z lotniskiem.
 Wójt zwrócił się do Sołtysów Sołectw aby jesienne zebrania wiejskie odbyły się w terminie
wcześniejszym albowiem zebrania muszą zaopiniować sprawę zasad sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie gminy. Wójt poinformował, że zamierza zaproponować dotychczasowe
ustalenia w sprawie zasad i punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 Wójt podziękował wszystkim instytucjom i osobom, które zaangażowane były w przygotowanie
imprez i uroczystości, jakie odbyły się w okresie między sesjami.
Pani Teresa Sirko – Sołtys Sołectwa Głowienka zwróciła się z pytaniem, czy coś wiadomo
w sprawie projektu w ramach MOF-u.
Wójt poinformował, że na ogłoszony przetarg polegający na budowie parkingu i zatok na
terenie Gminy Miejsce Piastowe nie została złożona ani jedna oferta. W związku z powyższym
przetarg zostanie ponowiony.
4. Przedstawienie Radzie Gminy Miejsce Piastowe oceny zasobów pomocy społecznej
w Gminie Miejsce Piastowe za 2017 rok.
Pani Ewa Wajs – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, przedstawiła ocenę zasobów
pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Miejsce Piastowe. Wykorzystała do tego celu
przygotowaną prezentację multimedialną. Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący obrad udzielił głosu pani
mieszkance
schroniska
dla
bezdomnych kobiet w Racławówce, która w sposób emocjonalny mówiła o swojej sytuacji życiowej
i mieszkaniowej. Mówiła, że pobyt w schronisku w którym przebywa kończy się z dniem 30 czerwca
br. W związku z powyższym zwróciła się do Wójta o wysłanie wniosku z gminy, celem wydłużenia
jej pobytu w tym schronisku.
Kierownik GOPS zwróciła się do pani
omawianie swojej osobistej sytuacji tutaj na forum.
Pani

z pytaniem, czy wyraża zgodę na

poinformowała, że mówi o swoich osobistych sprawach.

Wójt stwierdził, że co do zasady, to na forum sesji nie omawia się spraw jednostkowych,
osobistych.
Przewodniczący obrad przerwał dyskusję stwierdzając, że jest bezprzedmiotowa.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach (1005-1020). Po przerwie wznowiono obrady,
realizując dalsze punkty porządku obrad.
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5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018
rok wraz z autopoprawką, omawiając zmiany według zwiększeń i zmniejszeń w dochodach
i wydatkach w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu
uchwały.
Radny Jerzy Wdowiarz – przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz radny
Radosław Sidor – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
poinformowali, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18.06.2018 r. pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok wraz z autopoprawką.
Głos zabrał radny Wiesław Habrat, który poinformował, że ze względu na słaby sygnał
internetu miał problemy z pobraniem autopoprawki i nie zapoznał się z nią.
Wójt poinformował, że w autopoprawce zostały zwiększone wydatki majątkowe i bieżące.
Przypomniał, że w swoim sprawozdaniu zwracał się do Rady Gminy o uzupełnienie brakujących
środków na realizację zadań, albowiem po rozstrzygnięciu przetargów środki zabezpieczone na te
zadania są niewystarczające tj.:
 „Zagospodarowanie działki centrum Miejsca Piastowego poprzez budowę ogólnodostępnego
placu i parkingu” obok Urzędu Gminy – 100.000 zł,
 „Poprawa infrastruktury terenu rekreacyjnego przy „Czarnym moście” poprzez zakup
wyposażenia służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Miejsca
Piastowego” (odnowa wsi) – 40.300 zł,
 „Remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej w Rogach” – 140.000 zł.
Następnie wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok oraz
autopoprawka były omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą
w treści, jak w projekcie przedstawionym wraz z autopoprawką przez Zastępcę Wójta.
Uchwała Nr LIV/347/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. została przyjęta
jednogłośnie w głosowaniu jawnym (14 głosów–za). Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
2) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Miejsce Piastowe za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2017 rok
i odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania
Wójta Gminy Miejsce Piastowe z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
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Zastępca Wójta Stanisława Gawlik przedstawiła roczne sprawozdanie finansowe Gminy
Miejsce Piastowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Następnie odczytała
uchwałę Nr 8/46/2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Miejsce Piastowe z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała w/w
sprawozdanie.
b) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Maria Glazer poinformowała że Komisja
Rewizyjna w dniu 22.05.2018 r. odbyła posiedzenie, którego tematem była dyskusja nad
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, w celu zaopiniowania i wystąpienia
z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Następnie omówiła
przebieg obrad i przedstawiła protokół z posiedzenia. Poinformowała, że Komisja Rewizyjna po
zapoznaniu się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, materiałami dotyczącymi
wykonania budżetu, rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejsce Piastowe za 2017 rok, informacją o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe, jak
również po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika i Wójta Gminy postanowiła jednomyślnie pozytywnie
zaopiniować wykonanie budżetu za 2017 rok i wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała zgromadzonych
z treścią opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe o wykonaniu budżetu Gminy
Miejsce Piastowe za 2017 rok z dnia 22.05.2018 r. oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Miejsce Piastowe o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe. Następnie odczytała
Uchwałę Nr 8/18/2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia
25 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce
Piastowe o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
c) Przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Miejsce Piastowe w sprawie wykonania budżetu gminy
za 2017 rok:
Radny Jerzy Wdowiarz – przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz radny
Radosław Sidor – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
poinformowali, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18.06.2018 r. po zapoznaniu się
z materiałami i przeprowadzeniu dyskusji, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2017 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
Obrady sesji opuściła radna Iwona Pytel, po uprzednim usprawiedliwieniu u Przewodniczącego
Rady. Stan Rady – 13.
d) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok:
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Wójt Gminy Miejsce Piastowe poinformował, że był to rok dobry o nieco innej filozofii
wydatków. Dodał, że w pierwszej kolejności były realizowane te inwestycje które mogły sobą nieść
dofinansowanie zewnętrzne. Natomiast te, które nie rokowały takich nadziei były odsuwane w czasie,
co rodziło pewną uzasadnioną frustrację wśród mieszkańców. Był to taki priorytet określania
hierarchii i tempa określonych inwestycji. Duży nacisk położony jest też na inwestycje, w całości
realizowane ze środków własnych, gdzie wykonanie było odraczane, jak budowa ośrodka zdrowia
w Łężanach, budowa sieci wodociągowej w Widaczu i rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej
w Rogach. W zeszłym roku jak i w obecnym położony jest duży nacisk na budowę dróg lokalnych,
które ze względu na swoją strukturę, położenie, długość i rolę w systemie komunikacyjnym są ważne,
a mieszkańcy przez ten pryzmat patrzą na funkcjonowanie gminy. I tych zadań w formie liczby jak
i wysokości w zeszłorocznym, jak i w tegorocznym budżecie jest sporo. Trzeba mieć również na
uwadze strukturę wydatków jak i zadłużenie, bo to one opisują aktualną kondycję finansową gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że szereg przedsięwzięć realizowanych przez
Powiat Krośnieński z udziałem finansowym gminy. I tu ukłon w stronę pana Aleksandra Mercika –
Dyrektora Etatowego Członka Zarządu Powiatu i pani Teresy Sirko – Radnej Powiatu
Krośnieńskiego. Dodał, że ta inwestycja, która była realizowana w Targowiskach i w Widaczu
zdecydowanie poprawiła jakość ciągu komunikacyjnego w tych miejscowościach. Droga zyskała
nowy wygląd i charakter. Następnie kwestie związane z wodociągami, które wielokrotnie były
poruszane na wszelkiego rodzaju dyskusjach, czy to na komisjach, czy na sesjach, wreszcie znalazły
odzwierciedlenie. Została zrealizowana budowa sieci wodociągowej w Widaczu oraz rozpoczęto
budowę sieci wodociągowej w Rogach. Ma nadzieję, że działania związane z infrastrukturą
wodociągową będą kontynuowane, bo podobna sytuacja jest w Targowiskach w trzech rejonach,
gdzie taka inwestycja jest długo oczekiwana, podobnie jak to miało miejsce w Widaczu. Stwierdził,
że ocena musi być pozytywna, jeśli chodzi o sprawy związane z realizacją ubiegłorocznych zadań na
terenie gminy.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu
uchwały a następnie przeprowadził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za
2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2017 rok.
Uchwała Nr LIV/348/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Miejsce Piastowe za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
została przyjęta jednogłośnie (13 głosów – za) w głosowaniu jawnym. Uchwała oraz sprawozdania
Wójta Gminy Miejsce Piastowe z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowią załącznik do
protokołu.
3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2017
rok.
Przewodniczący Rady Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady
Gminy do projektu uchwały.
Radny Jerzy Wdowiarz – przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz radny
Radosław Sidor – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
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poinformowali, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18.06.2018 r. pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2017 rok.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały
a następnie przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce
Piastowe za 2017 rok.
Uchwała Nr LIV/349/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za
2017 rok została przyjęta jednogłośnie (13 głosów – za) w głosowaniu jawnym. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Wójt podziękował Radzie Gminy Miejsce Piastowe za przyjęcie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy i udzielenia absolutorium za 2017 rok.
Głos zabrał pan Aleksander Mercik – Dyrektor – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, który
w imieniu własnym, koleżanki Teresy Sirko – Radnej Powiatu oraz Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
złożył Wójtowi Gminy gratulacje z tytułu otrzymania od Rady Gminy jednomyślnego absolutorium
za wykonanie budżetu gminy za 2017 rok.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym.
Pani Anna Hreczka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym
przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą sprawozdania finansowego i działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym oraz jej filii w: Głowience, Rogach, Targowiskach i we
Wrocance za 2017 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu
uchwały.
Radny Jerzy Wdowiarz – przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz radny
Radosław Sidor – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
poinformowali, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18.06.2018 r. pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą
w treści, jak w projekcie przedstawionym przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miejscu Piastowym.
Uchwała Nr LIV/350/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym została przyjęta jednogłośnie (13 głosów – za)
w głosowaniu jawnym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym.
Pan Janusz Węgrzyn – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym przedstawił
roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
w Miejscu Piastowym za 2017 rok. Na zakończenie podziękował panu Władysławowi Frączkowi –
Sołtysowi Sołectwa Zalesie za udostepnienie pomieszczeń w Domu Ludowym w Zalesiu dla GOK.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu
uchwały.
Radny Jerzy Wdowiarz – przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz radny
Radosław Sidor – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
poinformowali, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18.06.2018 r. pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą
w treści, jak w projekcie przedstawionym przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu
Piastowym.
Uchwała Nr LIV/351/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym została przyjęta jednogłośnie (13 głosów – za) w głosowaniu
jawnym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym.
Pan Ryszard Buczek – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Miejscu Piastowym przedstawił roczne sprawozdanie finansowe oraz informację
z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu
uchwały.
Radny Jerzy Wdowiarz – przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz radny
Radosław Sidor – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
poinformowali, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18.06.2018 r. pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym.
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą
w treści, jak w projekcie przedstawionym przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym.
Uchwała Nr LIV/352/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym została
przyjęta jednogłośnie (13 głosów – za) w głosowaniu jawnym. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach (1220-1230). Po przerwie wznowiono obrady.
7) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka im. …….. w Miejscu Piastowym.
Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z prawem do
wyłącznej właściwości rady gminy należy tworzenie żłobków tj. gminnych jednostek
organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych oraz wyposażenie ich w majątek.
Podmiot tworzący żłobek ma obowiązek ustalić i nadać statut temu żłobkowi. Celem podjęcia
niniejszej uchwały jest zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe w zakresie
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobek w Miejscu Piastowym z siedzibą przy ul. Szkolnej 24
powstanie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3.„Maluch + 2018” moduł 1. Gmina na ten cel otrzymała dotację w wysokości 652.800 zł. Następnie
Zastępca Wójta zaproponowała aby Gminny Żłobek w Miejscu Piastowym nazwać imieniem
„Janusza Korczaka”. Propozycja ta została pozytywnie przyjęta na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rady Gminy. Otwarcie żłobka nastąpi z dniem 1 września br.
Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu
uchwały.
Radny Jerzy Wdowiarz – przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz radny
Radosław Sidor – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
poinformowali, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18.06.2018 r. pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka im. Janusza Korczaka w Miejscu
Piastowym.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą
w treści, jak w projekcie przedstawionym przez Zastępcę Wójta.
Uchwała Nr LIV/353/2018 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka im. Janusza Korczaka w Miejscu
Piastowym została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym (13 głosów–za). Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami.
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Zastępca Wójt poinformowała, że na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze
uchwały. Przyjęty plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na
terenie Gminy Miejsce Piastowe realizowany jest w trybie działań planowanych i doraźnych.
Przedmiotowa uchwała będzie dotyczyć obydwu żłobków w Łężanach i Miejscu Piastowym.
Następnie zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały aby po § 4 wprowadzić § 5 w brzmieniu
następującym „ Traci moc uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września
2015 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami”, a dotychczasowy § 5 zmienić na § 6.
Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu
uchwały.
Radny Jerzy Wdowiarz – przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz radny
Radosław Sidor – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
poinformowali, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18.06.2018 r. pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą
w treści, jak w projekcie przedstawionym wraz autopoprawką przez Zastępcę Wójta.
Uchwała Nr LIV/354/2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami wraz z autopoprawką została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu
jawnym (13 głosów–za). Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach
utworzonych i prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe, dodatkowej opłaty za wydłużony
wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tych żłobkach
oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
Zastępca Wójta poinformowała, że podjęcie przedmiotowej uchwały związane jest
z utworzeniem począwszy od dnia 1 września 2018 r. nowej jednostki organizacyjnej Gminy Miejsce
Piastowe – tj. Gminnego Żłobka im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym. W związku z tym
koniecznością jest ustalenie na jednakowym poziomie, dla obydwu gminnych żłobków, wysokości
pobieranych opłat związanych z pobytem dziecka w tych żłobkach. Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wysokość opłaty oraz opłaty
dodatkowej za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez jednostki samorządu
terytorialnego albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez jednostki samorządu terytorialnego
oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustalają w drodze uchwały, odpowiednio rada
gminy, rada powiatu lub sejmik województwa. Z kolei art. 59 ust. 2 wymienionej ustawy stanowi, że
rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa mogą określić, w drodze uchwały, warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Następnie przedstawiła propozycje
opłat za pobyt dziecka w gminnych żłobkach, jaka będzie obowiązywać od dnia 1 września 2018 r.
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 w § 1 ust. 1 ustala się, że wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym
przez Gminę Miejsce Piastowe w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi miesięcznie 228,00 zł,
 w § 1 ust. 2 ustala się, że w przypadku dzieci przyjętych do żłobka po 15-tym dniu danego miesiąca
kalendarzowego wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku za ten miesiąc wynosi 50% opłaty
miesięcznej,
 w § 1 ust. 3 ustala się, że wysokość dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem
w żłobku ponad 10 godzin dziennie na kwotę 15,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka
w danym dniu,
 w§ 2 ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku na kwotę 9,00 zł
dziennie,
 w § 3 jeżeli do żłobka uczęszcza równocześnie dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny,
wysokość opłaty za pobyt każdego dziecka w żłobku wynosi 75% opłaty miesięcznej.
Opłaty te zostały ustalone na podstawie kalkulacji pełnego kosztu pobytu dziecka w gminnych
żłobkach związana z zapewnieniem świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych oraz
kalkulacji kosztów wyżywienia dziecka w żłobkach według dziennych racji pokarmowych.
Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu
uchwały.
Radny Jerzy Wdowiarz – przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz radny
Radosław Sidor – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
poinformowali, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18.06.2018 r. pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych
i prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad
dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tych żłobkach oraz warunków
zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą
w treści, jak w projekcie wraz z przedstawionymi propozycjami opłat za pobyt dziecka w żłobkach
przez Zastępcę Wójta.
Uchwała Nr LIV/355/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach
utworzonych i prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe, dodatkowej opłaty za wydłużony
wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tych żłobkach oraz
warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym
(13 głosów–za). Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych
niezabudowanych.
Wójt przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa uchwala dotyczy
wyrażenia zgody na zamianę działki nr 494/1 o powierzchni 0,0453 ha, położonej w miejscowości
Głowienka, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe, na działkę nr 492/2 o powierzchni
0,0234 ha, położonej w miejscowości Głowienka, stanowiącej własność prywatną mieszkańca
Głowienki. Zamiana ma na celu skomunikowanie działki nr 494/2 stanowiącej własność Gminy
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Miejsce Piastowe z drogą publiczną ul. O.A. Kubita. W/w zamiana działek umożliwi wybudowanie
drogi wewnętrznej ogólnodostępnej, łączącej ulicę Miodową z ulicą O. Anzelma Kubita.
Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu
uchwały.
Radny Jerzy Wdowiarz – przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz radny
Radosław Sidor – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
poinformowali, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18.06.2018 r. pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych
niezabudowanych.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą
w treści, jak w projekcie przedstawionym przez Wójta.
Uchwała Nr LIV/356/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości
gruntowych niezabudowanych została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym (13 głosów–za).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Wójt przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa uchwała dotyczy
zaopiniowania projektu połączenia Gminy Krościenko Wyżne i Gminy Miejsce Piastowe w celu
utworzenia jednego okręgu wyborczego nr 6, w którym będzie wybieranych 4 radnych w wyborach
do Rady Powiatu Krośnieńskiego. Wójt zwrócił się do radnych o pozytywne zaopiniowanie wniosku
Powiatu Krośnieńskiego w tej sprawie.
Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu
uchwały.
Radny Jerzy Wdowiarz – przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz radny
Radosław Sidor – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
poinformowali, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18.06.2018 r. pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego
do Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą
w treści, jak w projekcie przedstawionym przez Wójta.
Uchwała Nr LIV/357/2018 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym
(13 głosów–za). Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe.
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Zastępca Wójta poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja
2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, rada gminy zobowiązana jest
podjąć nową uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. Następnie omówiła zasady
wynagrodzenia dla stanowiska wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców, jakie będą obowiązywały od
dnia 1 lipca 2018 r. i odczytała projekt uchwały.
Głos zabrał radny Wiesław Habrat, który powiedział, że do tej pory nie zabierał głosu
w sprawie zmian wynagrodzenia wójta, dlatego powstrzyma się od głosu.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad
uchwałą w treści, jak w projekcie przedstawionym przez Zastępcę Wójta.
Uchwała Nr LIV/358/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe
została przyjęta w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów
przeciwnych nie stwierdzono, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
6. Rezolucja w sprawie udzielenia poparcia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
„Vita” s.c. w Miejscu Piastowym zabiegającego o ponowny wynajem lokalu celem dalszego
prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług medycznych dla pacjentów –
mieszkańców gminy.
Głos zabrał radny Piotr Kilarowski, który w imieniu grupy radnych podpisanych pod projektem
Rezolucji Nr 1/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia
poparcia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Vita” s.c. w Miejscu Piastowym
zabiegającego o ponowny wynajem lokalu celem dalszego prowadzenia działalności związanej ze
świadczeniem usług medycznych dla pacjentów – mieszkańców gminy, odczytał jej treść wraz
z uzasadnieniem. Rezolucja stanowi załącznik do protokołu. Radny nawiązując do uzasadnienia
stwierdził, że umowy najmu lokalu przez NZOZ „Vita” są przedłużane przez kilka kadencji na
kolejne trzy lata. I sprawa zawsze wraca w momencie, gdy zbliża się termin zakończenia umowy
najmu. Jak wynika z zapisów uchwały Nr XXXIII/268/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19
czerwca 2013 r., wójt może wynająć lokal bez zgody rady na okres dłuższy niż trzy lata. Dlatego jest
apel do Wójta Gminy, żeby podjął taką decyzję i żeby sprawa ta nie wracała, co jakiś czas i stwarzała
niepotrzebne konflikty w gminie, tym bardziej, że wielu mieszkańców gminy – pacjentów korzysta
z tej przychodni zdrowia.
Wójt poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 2013 r. w sprawie zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas
nieoznaczony, to Rada Gminy wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu
zawarcia umów dzierżawy lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas
nieoznaczony. Stwierdził, że taka sytuacja powoduje niepotrzebne konflikty, lecz nie ze strony
gminy. Poinformował, że wniosek ze strony NZOZ „Vita” o przedłużeniu umowy jeszcze nie wpłynął
do Urzędu, a dotarła już interpelacja jednego z Posłów RP, że wójt nie przedłuża umowy, że wójt
chce zlikwidować zakład, że działa na szkodę. Ponownie podkreślił, że taki wniosek w ogóle nie
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wpłynął do Urzędu Gminy. Poinformował, że jeśli taki wniosek wpłynie, to zostanie wszczęte
postępowanie i informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.
Zaznaczył, że gmina zamierza przedłużyć umowę najmu lokalu z NZOZ „Vita” w trybie
bezprzetargowym na okres trzech lat. Stwierdził, że w przypadku wynajmowania lokalu, okres trzech
lat daje bezpieczeństwo funkcjonowania ośrodka zdrowia i bezpieczeństwo zapewnienia interesu
właściciela lokalu.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad rezolucją
w treści, jak w projekcie przedstawionym przez grupę radnych. Za przyjęciem rezolucji głosowało 5
radnych, głosów przeciwnych nie stwierdzono, 8 radnych wstrzymało się od głosu.
7. Interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła żadna interpelacja.
8. Wnioski i zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
Głos zabrał radny Wiesław Habrat, który zwrócił się z następującymi pytaniami:
 czy jest możliwe dołożenie środków na zrealizowanie inwestycji oświetlenia ulicznego w Zalesiu,
które ma być realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
 czy jest możliwe wyremontowanie drogi w Zalesiu w kierunku stadionu lub załatanie dziur na tej
drodze aby można było bezpiecznie przejść i przejechać.
Wójt udzielił odpowiedzi na zadane pytania:
 Co do budowy oświetlenia w Zalesiu – w miarę możliwości będą dokładane środki na zadania
realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 Co do drogi w Zalesiu – poczynimy starania aby droga została naprawiona.
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismami jakie wpłynęły w okresie między sesjami:
 Pismo z dnia 26.04.2018 r. z Kancelarii Adwokackiej z Krosna działającej jako pełnomocnik
rodziny z Wrocanki dot. problemu zalewania działek nr 349/3 i 353/3 położonych we Wrocance
przez wody opadowe spływające z działki nr 325, która stanowi własność gminy. Takie same
pismo zostało skierowane do Wójta Gminy. Następnie odczytał odpowiedź Wójta na w/w pismo,
w którym to Wójt wyjaśnił, że działka o nr ew. 325 położona we Wrocance, przez którą przebiega
rów melioracyjny nie jest własnością Gminy Miejsce Piastowe. Zgodnie z danymi zawartymi
w wypisie z ewidencji gruntów, działka ta ma nieuregulowany stan prawny, władający na zasadach
samoistnego posiadania – Skarb Państwa. Pisma w załączeniu.
 Pismo z dnia 18.06.2018 r. od rodziców dzieci, które będą uczęszczać do Punktu Przedszkolnego
we Wrocance w roku szkolnym 2018/2019 dot. niełączenia w jeden oddział grupy dziecięcej
mieszanej wiekowo tj. młodszej grupy dzieci 2,5 i 4 latków ze starszą grupą 5 i 6 latków. Pisma
w załączeniu.
Głos zabrał radny Ryszard Lenik, który poinformował, że również otrzymał takie pismo od
rodziców dzieci jak i odpowiedź pana Wójta na pierwsze pismo rodziców z dnia 23.05.2018 r. Dodał,
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że rozmawiał także z rodzicami tych dzieci. Stwierdził, że sam jest dziadkiem i jego wnuk też chodzi
do przedszkola. Osobiście zgadza się z tymi obawami rodziców, bo potrzeby rozwojowe młodszych
dzieci 2,5 i 4 latków znacznie różnią się od potrzeb dzieci starszych 5-6 latków. Dlatego zwrócił się
z prośbą do Wójta, by udało się znaleźć jakieś rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony w tej
sprawie.
Głos zabrał radny Szymon Węgrzyn, który stwierdził, że sprawa wymaga dobrej woli, bo jest
to krzywdzące dla dzieci trzyletnich czy czteroletnich, które nadal chcą się bawić, a dzieci starsze
sześcioletnie zaczynają się już uczyć i poznawać coś innego. Pan Wójt też ma takie dziecko, które
zaczyna się uczyć. Stwierdził, że nie wyobraża sobie pracy jednego nauczyciela z grupą dzieci
mieszanych wiekowo. Uważa jest to kawał ciężkiej pracy bez pomocy drugiej osoby. Chyba że będzie
przydzielona druga osoba do pomocy. Zwrócił się z prośbą o rozwiązanie z tego problemu, bo rodzice
są zdeterminowani, i aby nie powstała powtórka z Widacza, bo rodzice wezmą dzieci do innych
placówek i szkoła będzie świecić pustkami. Uważa, że piękne ściany szkoły, elewacje, nie kształcą,
nie wychowują, bo są też inne aspekty.
Wójt odnosząc się do powyższej sprawy wyjaśnił, że podobna sytuacja występowała na
Widaczu. Od samego początku kiedy utworzone zostały kluby przedszkolaka, tam zawsze była jedna
grupa, w tym roku też jest jedna grupa i w przyszłym roku również będzie jedna grupa. I wszystkie
dzieci mieszane wiekowo uczestniczą w tych zajęciach. To doświadczenie widackie w sensie
funkcjonowania, i to wzorowo w jednej grupie, jest najlepszym argumentem na uspokojenie obaw
rodziców z Wrocanki. One się wzięły w dużej mierze stąd, że do tej pory funkcjonowały dwie grupy
i to było naturalne, że zawsze są dwie. W trakcie rekrutacji we Wrocance złożonych zostało 22
podania o przyjęcie dziecka. Wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie i wszystkie dzieci
zostały przyjęte. Dzielenie takiej grupy na dwie, gdzie limitem maksymalnie jest 25 dzieci byłoby,
rozwiązaniem niecelowym. Trzeba zachować formułę równości wobec wszystkich pozostałych
punktów przedszkolnych w gminie. Małe wspólnoty szkolne muszą zrozumieć i nie popełniać takiego
błędu, jaki został popełniony na Widaczu. To jest ten błąd, który dotyczy prób egzekwowania
utrzymania rozwiązań nieracjonalnych, jak była jednoosobowa klasa, czy jak jest obecnie
dwuosobowa klasa w Widaczu. To można zrobić ale w pewnym momencie pociągnie to całą strukturę
szkoły w dół. Tego typu wspólnoty lokalne jeżeli chcą utrzymać szkołę, to muszą też wymagać od
siebie przez zrozumienie warunków sytuacyjnych. Trzeba wziąć pod uwagę, że w tej grupie
przedszkolnej o której mówimy, to w przyszłym roku będzie sformułowana trzyosobowa klasa I,
która później przejdzie przez system szkolny do klasy VIII, siejąc spustoszenie finansowe w budżecie
tej szkoły. Rodzice muszą mieć poczucie, że trzeba walczyć nie tylko o dziecko ale również o szkołę
jako wspólnotę. I tutaj próba wyegzekwowania tego typu rozwiązania są dla szkoły na przyszłość
destrukcyjne i pociągną lawinowe koszty wzrostu w przyszłym funkcjonowaniu szkoły. Przypomniał,
że dzieci w przedszkolu się bawią, natomiast nauka rozpoczyna się w szkole od klasy pierwszej.
Wychowawstwo w oddziale przedszkolnym powierzono doświadczonemu nauczycielowi z bogatym
dorobkiem zawodowym i warsztatem metodycznym. Poinformował, że Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania przewiduje, że w zajęciach
prowadzonych w punkcie lub zespole mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia
lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców. Dodał, że projekt arkusza
został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, również Podkarpacki Kurator Oświaty
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w Rzeszowie nie wniósł uwag w zakresie organizacji edukacji przedszkolnej, dlatego arkusz został
zatwierdzony przez organ prowadzący i powinien być realizowany w zatwierdzonej wersji. Wójt
stwierdził, że dzielenie grupy 22 dzieci na dwie, byłoby to rozwiązanie w kierunku pójścia drogą
szkoły widackiej, a jest to rozwiązanie w jego ocenie złe.
 Pismo z dnia 06.06.2018 r. od pana
mieszkańca Głowienki, informujące
o braku protokołów z zebrań wiejskich odbytych w 2018 r. w miejscowości Głowienka
i Targowiska. Mając to na uwadze, złożył skargę na Sołtysów z Głowienki i Targowisk
o nieprzestrzeganie zapisów uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa oraz na bezczynność
Wójta z tym związaną. Pismo w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że cześć winy bierze na siebie. W najbliższym czasie
dostarczy do Urzędu Gminy protokół z Zebrania Wiejskiego z Targowisk.
Pani Teresa Sirko – Sołtys sołectwa Głowienka poinformowała, że protokół z Zebrania
Wiejskiego w Głowience został już dostarczony do Urzędu Gminy.
Głos zabrał radny Ryszard Lenik, który zgłosił wniosek o upoważnienie Przewodniczącego
Rady do udzielenia odpowiedzi na pismo z Kancelarii Adwokackiej. W wyniku głosowania wniosek
został jednomyślnie (13 głosów – za) przyjęty.
9. Zamknięcie obrad.
W związku z tym, że nie zgłoszono więcej interpelacji i wniosków Przewodniczący Rady
zamknął obrady LIV sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe o godz. 1335.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:
Ewa Rajchel – inspektor OA
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