Protokół Nr II/2006
z sesji Rady Gminy Wojaszówka
z dnia 05 grudnia 2006 r.
W sesji udział wzięli radni; (zał. Nr 1)
1. Czekaj Stanisław
2. Gaj Paweł
3. Grochmal Urszula
4. Jucha Edward
5. Matusz Stanisław
6. Matłosz Józef
7. Mazur Jacek
8. Piękoś Helena
9. Rec Krzysztof
10. Stefanik Tadeusz
11. Stefański Sławomir
12. Wąchała Mieczysław
13. Wójcik Tadeusz
14. Zawisza Jan
15. Żaczek Wojciech
Ponadto w sesji udział wzięli: (zał. Nr 2) Stanisław
Blicharczyk - Wójt Gminy Grzegorz Makara - Z-ca
Wójta Danuta Daszykowska - Skarbnik Gminy
Bogusława Wiewiórska - Sekretarz Gminy Jerzy
Such - Sołtys wsi Łączki Jagiellońskie Marian
Gardzina - Sołtys wsi Łęki Strzyżowskie Piotr
Niemiec - Sołtys wsi Pietrusza Wola Zbigniew
Tabak - Sołtys wsi Rzepnik Stanisław Dubiel Sołtys wsi Wojaszówka Ilona Goleń - Sołtys wsi
Ustrobna
Proponowany porządek obrad : (zał. Nr 3)
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Wojaszówka..
5. Zmiany w budżecie na 2006 r.
6. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 r.

7. Interpelacje radnych.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. l Przewodniczący Rady Gminy otworzył posiedzenie II sesji witając
radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził, że w sesji bierze udział 15
radnych, co jest wystarczające do podejmowania uchwał przewidzianych
porządkiem obrad.
Ad. 2 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

obrad.

Ad. 3 Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag.
Ad. 4 Przewodniczący Rady Gminy poprosił wybranego w wyborach Wójta
Gminy o złożenie ślubowania.
Wójt odczytał ślubowanie: „ Obejmując urząd wójta, uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy". „ Tak mi
dopomóż Bóg".
Ad. 5 Skarbnik przedstawiła uchwałę nr II/6/2006 Rady Gminy Wojaszówka z
dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie, (zał. Nr 4)
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 04.12.2006 r. odbyło się
posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego,
Rzemiosła i Usług RG w związku z czym poprosił przewodniczącego Komisji
St. Czekają o przedstawienie stanowiska w/w Komisji w sprawie zmian w
budżecie.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu
04.12.2006 r. zaakceptowała przedstawione zmiany.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawioną chwałę.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Ad. 6 Skarbnik przedstawiła uchwałę Nr II/7/2006 Rady Gminy Wojaszówka z
dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/133/2004 Rady
Gminy Wojaszówka z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości, (zał. Nr 5) Wprowadza się następujące
zmiany w podatku w 2007 r.:
- od 1 m2 pow. Użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - kwotę
0,50 zł zastępuje się kwotą 0,52 zł,

- od 1 m2 pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - kwotę 14,50 zł zastępuje się kwotą 14,60 zł,
- od 1 m2 pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w
zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - kwotę 8,58 zł zastępuje się kwotą
8,66 zł,
- od 1 m2 pow. użytkowej pozostałych budynków lub ich części - kwotę
4,30 zł zastępuje się kwotą 4,34 zł,
- od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - kwotę 3,61 zł zastępuje się
kwotą 3,65 zł.
Pozostałe stawki podatków od nieruchomości - bez zmian.
Opłata za wywóz nieczystości stałych oraz opłata za ścieki będzie podejmowana
w miesiącu lutym przyszłego roku.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego,
Rzemiosła i Usług RG poinformował, że stawki przedstawione przez Skarbnika
zostały przyjęte przez Komisję na posiedzeniu w dniu 04.12.2006 r.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawioną uchwałę.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Skarbnik poinformowała o stawkach podatku rolnego i leśnego:
Podatek obowiązujący w 2006 r. - 69,70 na ha przeliczeniowy (27,88 X 2,5q
żyta)
Propozycja podatku na 2007 r. - 88,80 na ha przeliczeniowy (35,52 x 2,5 q żyta)
Za 2006 r. stanowi kwotę - 139,40 zł na 1 ha fizyczny (27,88 zł x 5 q)
Na 2007 r. stanowi kwotę 177,60 zł na 1 ha fizyczny (35,52 zł x 5 q)
Podatek leśny wg. średniej ceny drewna za III kwartały 2006 r. wyniosła 133,70
zł, Średnia cena drewna w 2006 r. 133,70 x 0,220 m3 co daje równowartość
pieniężną 29,414 zł /ha fizyczny/.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego,
Rzemiosła i Usług RG poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu
04.12.2006 r. przyjęła stawki GUS-owskie tj. utrzymała dotychczasowe stawki
podatku rolnego i leśnego.
Radny T. Stefanik zaproponował aby kwotę podatku rolnego podzielić przez
pół, ponieważ jest za wysoki.

Skarbnik wyjaśniła, że gmina nie ustała stawek podatku, może jednak obniżyć
cenę kwintala żyta dla potrzeb podatku rolnego.
Wójt stwierdził, że Rada Gminy nie obniżała wcześniej ceny żyta, gdyż Min.
Finansów wówczas obniżyłby kwotę subwencji, co z kolei miałoby wpływ na
wysokość środków tj. remont dróg, szkół, domów ludowych. Wójt wniósł o
niedokonywanie obniżenia stawki ceny żyta i przyjęcie
zaproponowanych stawek.
Radny T. Stefanik zgłosił wniosek o obniżenie ceny kwintala żyta z 35,52 zł
(GUS) na 32,00 zł.
Radny E. Jucha zawnioskował utrzymanie zaproponowanego podatku.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie utrzymanie stawki 35,52
zł - zaproponowanej przez Komisję.
Propozycja została przyjęta stosunkiem głosów: 12 „za" przy 3 głosach
„wstrzymuj ących".
Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie zaproponowaną stawkę
podatku leśnego.
Propozycja została przyjęta jednomyślnie.
Skarbnik przedstawiła dotychczasową uchwałę w sprawie podatku od środków
transportowych - proponując utrzymanie stawek na poziomie roku 2006 z uwagi
na mieszczenie się w przedziałach wyznaczonych przez Ministerstwo w
odniesieniu do stawek minimalnych jak i maksymalnych.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego,
Rzemiosła i Usług RG poinformował, że Komisja na posiedzemu w dniu
04.12.2006 r. przyjęła aby utrzymać dotychczasowe stawki podatku od środków
transportu, (bez potrzeby glosowania, gdyż uchwała jest ważna na następny rok)
Inspektor Marta Zajdel przedstawiła zasady wywozu i odbioru nieczystości na
terenie gminy. Poinformowała o zmianach jakie nastąpią w tym zakresie i będą
obowiązywać od 01.01.2007 r. m.in. mieszkańcy będą mogli zawierać
indywidualne umowy z firmą zajmującą się wywozem nieczystości. Wówczas
odbiorca zabezpieczałby worki, oznaczał i je odbierał, odpłatność naliczana
będzie od ilości worków. Będzie można zawierać umowy np. z MPGK w
Krośnie, który odbierałby odpady na dotychczasowych zasadach tj. w systemie
zryczałtowanym - odpłatność od osoby w gospodarstwie.

Problem mógłby powstać w przypadku składowania worków nie oznaczonych
np. podrzuconych, których firma by nie odbierała. Pojawiłby się wówczas
problem „dzikich wysypisk".
Obecnie mamy system zryczałtowany tj. odpłatność od osoby niezależnie od
ilości wystawianych worków. Ogranicza się w ten sposób „dzikie wysypiska".
Obecna cena wynosi 2,00 zł od osoby.
Radny T. Stefanik poparł stawkę odpłatności. Zaproponował aby zorganizować
spotkanie z przedstawicielami MPGK-u w celu przybliżenia tematu
mieszkańcom.
Z-ca Wójta nadmienił, że w stosunku do osób, które nie będą miały zawartej
umowy z daną firmą, będą zastosowane określone sankcje (grzywna).
Radny St. Czekaj skierował pytanie: czy zawierając umowę z MPGK-iem na
dotychczasowych warunkach - worki będą oznaczone. Najlepiej byłoby aby
gminę obsługiwała jedna firma.
Wójt wyjaśnił, że będzie można zaprosić Prezesa MPGK P. Fica na spotkanie z
możliwością zobaczenia sortowni w Krośnie. Skłaniamy się do MPGK-u ale
nikomu nie możemy zabronić zawierania umowy z inną firmą.
Sołtys St. Dubiel skierował pytanie: jeżeli MPGK wejdzie to czy firma
„Zagroda" również będzie odbierać nieczystości, co będzie z miejscami
zbiorowego składowania nieczystości jak: sklepy, bary czy szkoły ?
Z-ca Wójta odpowiadając wyjaśnił, że wszystkie podmioty będą musiały mieć
zawartą umowę i na tej podstawie będą odbierane nieczystości.
Ad. 7 Radny S. Stefański w imieniu organizatorów „Akcji Mikołajkowej" dla
dzieci najuboższych poprosił radnych o wsparcie finansowe akcji. Radna H.
Piękoś poparła w/w akcję.
Radny T. Stefanik zgłosił następujące sprawy:
1. Poprosił o zmianę godzin dowozu dzieci do szkoły w Przybówce.
Zwrócił uwagę na fakt, że dzieci z Przybówki dojeżdżają do szkół spoza
terenu gminy np. do Niepli (ze względu na lepszy dojazd). Jak stwierdził
dzieci z gminy winny uczęszczać do szkół na terenie własnej gminy, aby
środki finansowe nie przechodziły do innych gmin.
Z-ca Wójta wyjaśnił, że godziny dowozu miały być zmienione i będzie to
zrobione niezwłocznie.

2. Pobocza na odcinku od mostu do Łęk Strzyżowskich narosły. Trzeba by
je uporządkować, zgarnąć i wywieźć. Jest to własność powiatowa ale to
nasi mieszkańcy korzystają z mostu i kilkakrotnie w ciągu dnia.
3. Prosiłbym o wycięcie (wydanie zezwolenia na wycięcie) drzew rosnących
na odcinku od mostu do Łęk Strzyżowskich ze względu na gałęzie.
4. Prosiłbym o opracowanie projektu włączenia do kanalizacji dla
pozostałych miejscowości: Bajdy, Przybówka, Łęki Strzyżowskie - „jak
to można byłoby zrobić „?
Wójt przypomniał, że w kadencji 1998-2002 uzyskano pozwolenie na budowę
kanalizacji sanitarnej Podzamcze - Głębokie. W 2002 - 2006 zaakceptowano
budowę kanalizacji sanitarnej dla Łączek Jagiellońskich. Wiąże się to z potrzebą
rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Wojaszówce w celu przyjęcia
ścieków z innych miejscowości w oparciu o tą samą technologię. W 2005 r.
zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej dla m-ści: Bratkówka,
Wojkówka i część Odrzykonia.
Występowaliśmy o środki unijne, ale w tym przypadku gmina musi posiadać
również środki własne.
Dokumentacja kanalizacji sanitarnej była opracowywana za własny wkład wsi,
które były włączane do kanalizacji.
Dlatego uważam, że przystępujące w przyszłości do kanalizacji miejscowości
uczynią to na takich samych zasadach. Będzie to zależeć jakie będą zasady
ubiegania się o środki unijne, ile będziemy mogli otrzymać i wtedy będziemy
mogli planować dalsze zadania. W pierwszej kolejności będziemy jednak
realizować inwestycje zaakceptowane w poprzedniej kadencji.
Z-ca Wójta wyjaśnił, że sprawa poboczy zgłoszona przez radnego T. Stefanika
leży w gestii Powiatu, który nie ma na to środków. W tym konkretnym
przypadku jeżeli nastąpi odsłonięcie poboczy to nadchodząca zima spowoduje
ich degradację.
Jeżeli chodzi o usunięcie drzew to zarządca musiałby wystąpić o zezwolenie.
Wszystkie te drzewa znajdują się w pasie drogowym i władnym jest Powiat nie
właściciel działki.
Radny K. Rec skierował pytanie - czy nie lepiej byłoby wybudować nową
oczyszczalnię ścieków, czy może modernizować istniejącą oczyszczalnię w
Wojaszówce ?
Z-ca Wójta stwierdził, że kiedyś tańsza była koncepcja modernizacji i
przyłączenia do Krosna niż budowa nowej oczyszczalni w Odrzykoniu. Obecnie
koszty eksploatacji są duże, przewyższają koszty budowy.

Sołtys I. Goleń przypomniała, że w 1990 r. opowiadała się za budową
oczyszczalni ścieków dla całej gminy. Uważała, że najpierw należało
wybudować oczyszczalnię a później robić podłączenie do gospodarstw.
Stwierdziła, że za mało się planuje, a środków unijnych nie przewiduje. Należy
zaplanować to co się będzie robić i nie należy się tego bać. Jeżeli chodzi o drogi
to także uważa, że trzeba pozyskiwać środki unijne, nie tylko własne.
Radny J. Mazur poruszył sprawę chodnika w Ustrobnej oraz rowów przy drodze
wojewódzkiej, które powodują podtapianie najbliższych domostw.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął II sesję Rady Gminy.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 14 .
Protokołowała K. Owsiak.

