Protokół Nr VI/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Kańczudze, która odbyła się w dniu 07 maja 2015 roku
o godz. 9-tej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. Sesja trwała do godziny
12.15 w obecności /jak załączona lista obecności/.

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
z następującym porządkiem obrad:
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 zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok
9/ Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
10/ Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
11/ Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12/ Przyjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13/ Przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług
przez punkty selektywnego zbierania odpadów
14/ Przyjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso
15/ Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości Krzeczowice, Łopuszka Mała i Żuklin.
16/ Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości Pantalowice.
17/ Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka
Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze
za 2014 rok
18/ Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających
poza rok budżetowy 2015.
19/ Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów
Osiedlowych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga
20/ Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu
na realizację zadania publicznego
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21/ Przyjęcie uchwały w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
dla inkasentów z poszczególnych miejscowości
22/ Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kańczuga
23/ Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
położonej w Kańczudze
24/ Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany warunków pracy
i płacy Radnej Rady Miejskiej w Kańczudze
25/ Rekomendacja na rok 2015 do oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014
dla Miasta i Gminy Kańczuga
26/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
27/ Sprawy bieżące i wolne wnioski, informacje.
28/ 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. W sprawach porządku obrad zabrał głos Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta
i Gminy Kańczuga, który proponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu
18a dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Przeworskiego – Pan Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o dofinansowanie Warsztatów Terapii
Zajęciowej dla mieszkańców naszego miasta i gminy, którzy z tych warsztatów korzystają –
temat ten był omawiany na Komisjach Rady – jest propozycja udzielenia dotacji w wysokości
4 tys. zł
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan mgr Dariusz Dudek poddał pod głosowanie zgłoszoną
propozycję zmiany porządku obrad – zgłoszona propozycja została przyjęta jednogłośnie
Porządek obrad wraz z propozycją zmiany dotyczącej wprowadzenia dodatkowego punktu
18a został przyjęty jednogłośnie
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: Antoni Cieśliński, Janusz Liszka, Sławomir Dziuk
- zgłoszeni wyrazili zgodę na pracę w komisji. W wyniku głosowania skład osobowy komisji
został przyjęty przy akceptacji 12 głosów za, przy 3 wstrzymujących się głosach (wstrzymali
się zainteresowani). Komisja przystąpiła do notowania wniosków zgłaszanych w trakcie
obrad sesji.
Ad.5. Kolejny punkt porządku obrad to interpelacje i zapytania Radnych
- Pan Wiesław Dutka zwracał uwagę, że po zimie na drogach gminnych zostały materiały
w postaci aszy do zimowego utrzymania dróg i pytał, czy będzie to zabierane,
czy mieszkańcy mogą to zagospodarować
- Pan Burmistrz wyjaśnił, że mieszkańcy mogą zabrać i zagospodarować
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 05 marca 2015 roku Komisja
Wnioskowa w składzie :
Komisja Wnioskowa w składzie :
1. Dyrkacz Marek
2. Dutka Wiesław
3. Kubicka Jolanta
opracowała następujące wnioski:
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1. 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 – Pan Burmistrz przedstawił pismo Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie – odpowiedź na wniosek, że istniejące oznakowanie jest zgodne
z ustaleniami zaopiniowanego oraz zatwierdzonego przez organ ruchu, projektu stałej
organizacji ruchu. Projekt ten został opracowany przez uprawnionego projektanta. W roku
bieżącym przewidywana jest aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu drogi
wojewódzkiej nr 881, podczas której przedmiotowy wniosek zostanie przekazany
Wykonawcy celem rozważenia wprowadzenia ewentualnej zmiany w aktualizacji projektu
stałej organizacji ruchu – ewentualne zmiany min. w oznakowaniu pionowym będą możliwe
podczas odnowy oznakowania po zatwierdzeniu w/w aktualizacji projektu stałej organizacji
ruchu przez Organ ruchu
2. O zamieszczanie zatwierdzonych protokołów z Sesji Rady Miejskiej w Kańczudze
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze w Biuletynie Informacji
Publicznej – Pan Burmistrz wyjaśnił, że po zatwierdzeniu protokołu na dzisiejszej sesji –
protokół zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
3. 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 - Pan Burmistrz wyjaśnił, że Statuty Sołectw i Osiedli zostały
umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
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 05 marca br. były
podejmowane następujące działania:
- w dniu 6 marca br. odbyło się spotkanie z Syndykiem Masy Upadłości Firmy Kisan –
Syndyk przedstawił powód upadłości likwidacyjnej Spółki Kisan, czyli wysoki wskaźnik
zadłużenia firmy i problem ze sprzedażą Spółki oraz zapewnił, że produkcja i zatrudnienie
będzie utrzymane
- w dniu 10 marca br. byłem w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w sprawie podpisu
do Systemu Informacji Oświatowej, czyli tzw. system SIO
- w dniu 12 marca br. nastąpiło otwarcie ofert na ogłoszony przetarg na wykonanie projektu
wykonania zbiornika wodnego w Pantalowicach o powierzchni 2,40 ha na działce gminnej –
wpłynęło 7 ofert – W wyniku przeprowadzonego przetargu została wybrana jako
najkorzystniejsza oferta złożona przez Zakład Inżynierii Środowiska i Wyceny
Nieruchomości „EKO-SAN” M.B., ul. Skalna 48 37-700 Przemyśl za kwotę 36 600,00 zł.
Pan Burmistrz przedstawił pozostałe oferty:
1. „ŚRODOWISKO” Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych Teresa
Szendoł – Bielsko Biała – kwota 59 040,00 zł
2. PROMOST Wrocław Sp. z o.o. Wrocław – kwota 59 593,50 zł
3. Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG inż. Paweł Grzeszczuk – Bielsko-Biała – kwota
92 250,00 zł
4. Pracownia Konstrukcji Budowlanych Tomasz Gaweł Gołaszewski Ełk - kwota
83 935,20 zł
5. COMPONO Sp. z o.o. Szczecin – kwota – 147 600,00 zł
6. Naleśnik Stefan Rzeszów – kwota – 64 400,00 zł
- w dniu 13 marca br. w naszym Urzędzie została zakończona kontrola prowadzona przez
Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie – kontrola trwała od 10 lutego br.
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Zakres kontroli obejmował: kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowanie
środkami publicznymi za 2011 rok – w tym System Informacji Oświatowej oraz część
wyrównawczą subwencji ogólnej w tym w zakresie ustalania dochodów własnych gminy
z tytułu podatków od nieruchomości i opłat lokalnych, podatku rolnego itd.
- w dniu 23 marca br. mieliśmy kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego na realizowanym
zadaniu inwestycyjnym - budowa chodnika w Rączynie przy drodze powiatowej – wynik
kontroli pozytywny. Na podstawie tej kontroli Urząd Marszałkowski złożył wniosek
o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i środki już są na koncie
- w dniu 24 marca br. odbyło się spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kańczuga
w sprawie zamiany działki pomiędzy Gospodarstwem Państwowym Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kańczuga, a Miastem i Gminą Kańczuga – proponujemy działkę gminną
bezpośrednio przy kompleksie leśnym nie zalesioną, nie użytkowaną rolniczo od kilkunastu
lat za odcinek drogi Łopuszka Wielka – Wola Rzeplińska (szlak zrywkowy) odcinek drogi
łączący drogę gminną z drogą powiatową – trwają uzgodnienia w Dyrekcji Regionalnej
Regionalnej Lasów Państwowych w Krośnie
- w dniu 27 marca br. odbyło się spotkanie z projektantem wymiany sieci napowietrznej
niskiego napięcia w Pantalowicach, który realizuje zadanie projektowe na zlecenie Polskiej
Grupy Energetycznej Rejon Energetyczny Jarosław przy stacji transformatorowej nr 6
w Pantalowicach celem ujęcia dodatkowych opraw świetlnych na tym odcinku na koszt
gminy na słupach przewidzianych do wymiany i przebudowy – termin zakończenia projektu
do końca sierpnia br. – natomiast wykonawstwo prawdopodobnie w 2016 roku, a może późną
jesienią
- w dniu 30 marca br. odbyło się spotkanie w terenie z Burmistrzem Pruchnika
i pracownikami przy drodze granicznej wspólnej naszej Gminy i Gminy Pruchnik z udziałem
Pana Sołtysa Andrzeja Chmiela w sprawie wykonania – odmulenia odcinka rowu przy drodze
gminnej, która należy do Pruchnika, a wyżej jest własnością Gminy Kańczuga - były
uzgodnienia, że za kilka dni Gmina Pruchnik zleci wykonanie i odcinek rowu zostanie
odmulony – my odmulimy pozostały odcinek - po kilku dniach przyjechała koparka –
właściciele działki nie wyrazili zgody na wykopanie rowu argumentując to wykonaniem rowu
również z drugiej strony, a właściciel działki z drugiej strony nie wyraża zgody na rów i
problem dalej pozostał
- w dniu 31 marca br. odbyła się narada Dyrektorów Szkół w sprawie założeń do projektów
arkuszy organizacyjnych, omawiano również temat darmowych podręczników oraz analiza
kosztów funkcjonowania szkół w przeliczeniu na 1 ucznia i na 1 przedszkolaka
- również w dniu 31 marca br. odbyło się spotkanie w Woli Rzeplińskiej z udziałem Pana
Sołtysa i Burmistrza Pruchnika oraz pracowników z Urzędu Miasta Pruchnika na drodze
również granicznej - zostało uzgodnione odwodnienie odcinka rowu przy drodze,
która należy do Gminy Pruchnik – sprzęt przyjechał - część prac zostało wykonanych z uwagi na brak zgody właściciela prace zostały przerwane
- dnia 8 kwietnia br. nastąpiła kolejna kontrola podłączeń do kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Bóbrka Kańczucka, Krzeczowice, a wcześniej w Pantalowicach – zostały
wysłane pisma do właścicieli nieruchomości do tych, którzy nie są podłączeni do kanalizacji,
a mogą - celem podłączenia się z podaniem terminu, gdyż stwierdzamy, że niektórzy
właściciele gospodarstw domowych, którzy mogą się podłączyć do kanalizacji, a tego nie
wykonali mają zbiorniki bezodpływowe gromadzą nadmierne ilości ścieków sanitarnych
i w różnych okresach ścieki przepompowywują do studzienek kanalizacji sanitarnej i ścieki
te beztlenowe bakterie niszczą cały układ na oczyszczalni ścieków, bo bakterie tlenowe giną
przy bakteriach beztlenowych. Kontrole takie będą prowadzone również w pozostałych
miejscowościach.
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- w dniu 12 kwietnia br. na terenie naszej gminy odbyły się wybory Sołtysów
i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych
- Sołtysami zostali wybrani:
1. Cielęcy Łukasz
- Bóbrka Kańczucka
2. Bratkowski Aleksander - Chodakówka
3. Kozak Agata
- Krzeczowice
4. Rybińska Alina
- Lipnik
5. Żyła Mieczysław
- Łopuszka Mała
6. Bochnak Józef
- Łopuszka Wielka
7. Cynk Bolesław
- Medynia Kańczucka
8. Miara Piotr
- Niżatyce
9. Kubicka Jolanta Lucyna - Pantalowice
10. Chmiel Andrzej
- Rączyna
11. Rączka Halina
- Siedleczka
12. Solarz Jerzy
- Sietesz
13. Pakuła Zbigniew
- Wola Rzeplińska
14. Wołoszyn Jerzy Michał - Żuklin
- Przewodniczącymi Zarządów Osiedlowych zostali wybrani:
15. Dudek Jacek Marcin
- Kańczuga Osiedle CENTRUM
16. Świątoniowski Jan
- Kańczuga Osiedle PARKOWE
17. Wroński Ryszard
- Kańczuga Osiedle WOLNOŚCI
18. Bącal Jerzy Janusz
- Kańczuga Osiedle ARMII KRAJOWEJ
- w dniu 14 kwietnia br. odbyło się otwarcie ofert na ogłoszony przetarg na remont dróg
gminnych uszkodzonych w wyniku działań nadmiernych opadów deszczu z zakresu klęsk
żywiołowych, na które otrzymaliśmy dotację poprzez budżet Wojewody Podkarpackiego –
wpłynęło 4 oferty
W wyniku przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma PBI Infrastruktura SA.
ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik na kwotę 140 266,96 zł
- Pan Burmistrz przedstawił pozostałe oferty:
1/ STRABAG Sp. z o.o. Pruszków za kwotę 135 541,73 zł
2/ Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Spółka z o.o.
Hawłowice za kwotę 143 383,56 zł
3/ Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego BUDINSTEL Beata
Kalamarz Przeworsk za kwotę 208 574,79 zł
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w prowadzonym przetargu dla kryterium ceny dajemy 90 %
i dla kryterium gwarancji / jakości 10 % - Firma PBI Infrastruktura SA. z Kraśnika dała
48 miesięcy gwarancji – natomiast STRABAG Spółka z o.o. mimo, że był tańszy dał
gwarancję 37 miesięcy
- w dniu 22 kwietnia br. odbyłem spotkanie w Żuklinie z Panem Jerzym Wołoszynem
Sołtysem w sprawie realizacji prac poscaleniowych, problemów z realizacją niektórych
zadań oraz jakością niektórych robót i zakresem rzeczowym
Takie spotkania odbyły się również w Pantalowicach w sprawie realizacji zadań
poscaleniowych – problemów z tym związanych i pominięciem niektórych oczywistych
problemów do rozwiązania, które zostały pominięte przy pracach poscaleniowych.
- w dniu 27 kwietnia i 4 maja br. odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kańczudze – Komisja pracowała nad wykonaniem budżetu Miasta i Gminy za 2014 rok
- w dniu 28 kwietnia br. odbył się przetarg na dostawę materiałów kamiennych/kruszywa
na drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – wpłynęło 4 oferty
W wyniku przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowa „DROZDBUD” Piotr Drozd 38 – 223 Nowosielce 50 na kwotę 31 437,00 zł
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Pan Burmistrz przedstawił pozostałe oferty:
1/ Transport Krakowy i Zagraniczny ZED-MAR Marek Zięba z Rączyny za kwotę
34 599,00 zł
2/ Usługi Transportowe Dariusz Jedynak z Wierzbnej za kwotę 32 464 00 zł
3/ Sanakiewicz Sp.z o.o. z Jarosławia za kwotę 35 670,00 zł
- w dniu 29 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu z Zarządem Lokalnej Grupy Działania
oraz z Wójtami i Burmistrzami wchodzącymi w skład LGDz - temat to działania w zakresie
zwiększenia ilości nie tylko członków, ale szczególnie gmin wchodzących w skład LGDz,
gdyż w Nowej Prognozie Finansowej dofinansowanie do funkcjonowania LGDz będzie
procentowo i kwotowo niższe – bardziej opłaca się funkcjonowanie dużych Lokalnych Grup
Działania powyżej 50-70 tys. osób
- w dniu 29 kwietnia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Inwestycji
Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, na którym omawiano między
innymi:
- zapoznałem z Uchwałą Nr 12/20/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza
Miasta i Gminy Kańczuga z wykonania budżetu za 2014 rok - sprawozdanie zostało
zaopiniowane pozytywnie
- zapoznałem z prośbą Syndyka Masy Upadłości Spółki Kisan o umorzenie zaległości
podatkowej podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za listopad i grudzień 2014 roku –
kwota 12 850,50 zł oraz styczeń i luty 2015 roku – kwota 16 410,00 zł – poinformowałem,
że nie można umarzać takiej zaległości, gdyż byłoby to udzielenie pomocy publicznej – jest to
naruszenie ustawy o finansach publicznych, gdyż firma znajduje się w upadłości
likwidacyjnej
- mówiłem również o aplikowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata
2014-2020 – te wszystkie działania programów mają być realizowane pod koniec III i w IV
kwartale br. – praktycznie w tym roku żadne wnioski fizycznie w dofinansowaniu realizacji
inwestycji z europejskich programów nie będą realizowane w Województwie Podkarpackim
- była omawiana sprawa pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze Pani mgr Doroty
Koniecznej z dnia 25.03.2015r. o wyrażenie zgody na ograniczenie zatrudnienia
i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w roku szkolnym 2015/2016 Radnej Pani
mgr Ewie Jodłowskiej –Zając do wymiaru nie mniejszego niż 16/18
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kańczudze wystosował pismo do Organu Prowadzącego
Zespół Szkół w Kańczudze do Zarządu Powiatu o uwzględnienie kwalifikacji zawodowych
Pani Ewy Jodłowskiej-Zając i przydzielenie jej godzin brakujących może w innej szkole
Otrzymaliśmy odpowiedź, że Organ Prowadzący nie ma możliwości, ponieważ w innych
szkołach są też zmniejszane etaty jak w Zespole Szkół w Kańczudze
- w dniu 30 kwietnia br. odbyło się otwarcie ofert na ogłoszony przetarg na modernizację
dróg gminnych na terenie Miasta Kańczuga – przejętych od Powiatu ulic miejskich
powiatowych: ul. Szkolna, Słowackiego i 11 Listopada – wpłynęło 5 ofert
W wyniku przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma PBI Infrastruktura SA.
ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik na kwotę 188 907,15 zł i dało gwarancję 60 miesięcy
Pan Burmistrz przedstawił pozostałe oferty:
1/ STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę 187 210,49 zł z gwarancją 37 miesięcy
2/ Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak z Ruszelczyc za kwotę 209 171,40 zł
3/ Usługi Transportowe Piotr Jedynak z Wierzbnej za kwotę 248 483,37 zł
4/ Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata
Kalamarz z Przeworska za kwotę 224 133,06 zł
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- w dniu 4 maja br. odbyło się spotkanie z częścią mieszkańców Pantalowic z udziałem Pani
Sołtys Jolanty Kubickiej odnośnie zmiany zakresu robót szczególnie odwodnień liniowych
rowów przy drogach gminnych jak również prac ziemnych na drodze zielonej wcześniej
nie ujętych przebudową scaleniową
- w dniu 6 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie
szkód łowieckich – zostało odczytane Prawo łowieckie - skarb państwa wypłaci tylko
za szkody wyrządzone przez łosie – natomiast z terenów wyłączonych z obwodów
łowieckich, szczególnie tereny zabudowane i obok zabudowy wypłaca skarb państwa,
czyli Urząd Marszałkowski wycenia, przekazuje protokoły do Urzędu Wojewódzkiego
następnie protokoły są przekazywane do Ministra Środowiska, gdzie są jeszcze weryfikowane
i proces wypłaty trwa od 5-6 miesięcy licząc od weryfikacji ostatecznej, czyli komisji
weryfikującej straty. Pozostałe szkody, za które odszkodowania mają wypłacać koła
łowieckie są symboliczne, ze względu na brak środków.
Ponadto zostały przygotowane inne materiały do przeprowadzenia obrad dzisiejszej
sesji.
Do przedstawionej informacji zgłosił pytanie Pan Wiesław Dutka, który pytał
czy w Pantalowicach stacja 6 to chodzi o zrobienie oświetlenia na moczarach
- Pan Burmistrz wyjaśnił, że stacja nr 6 to jest do sprawdzenia na dole w geodezji – natomiast
moczary będą objęte w wyniku oszczędności poprzetargowych, co było zgłoszone można
sprawdzić gdzie jest stacja 6 i tam jest przebudowa linii napowietrznej na nowe słupy
i zamiast linek będą kable izolowane. Na tamtym terenie projektant zaznaczył, czy zostawiać
te lampy – uzgodniliśmy, że dokupimy po 4 oprawy świetlne – natomiast dobudowa opraw
na istniejących będzie na koszt gminy i dlatego musi ująć w projekcie, żeby przewidzieć
odpowiednią ilość przewodów
Do przedstawionej informacji więcej pytań nie zgłaszano – informacja została przyjęta.
Ad.8 Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok
- Pani Małgorzata Michna – Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok
- Pan Józef Bochnak zwracał uwagę, że okrawa się trochu środki na drogach na terenie gminy
i przeznacza się te środki na Kańczugę – wskazywał, że z Łopuszki Wielkiej zostały
zmniejszone o 5 tys. zł
- Pan Burmistrz wyjaśnił, że to nie jest zmniejszenie środków, tylko środki zostały
zwiększone – to co zostało odczytane w projekcie uchwały są to kwoty zwiększające środki
przyznane wcześniej na drogi
- nie było wcześniej pozycji zakup materiałów i wyposażenia (kamień i przepusty itp.)
na kwotę 43 tys. zł i modernizacja tych dróg po skutkach powodzi brakowało trochu środków
zmniejszyliśmy po 5 tys. z Łopuszki Wielkiej, z Krzeczowic, Lipnika, Chodakówki i Żuklina
- w Chodakówce będzie zakup usług pozostałych – jest tam kosztorys na wymianę
przyczółków i przepustów, ponieważ okazuje się, że istniejące kręgi betonowe są popękane
i cały zakres prac się zmieni – i żeby nie przesuwać Zarządzeniem Burmistrza z modernizacji
dróg na wydatki bieżące to zostało tu wpisane, a usługi pozostałe to są te przyczółki, nowe
znaki z nazwami ulic w Kańczudze, przepusty - to nie zostało nic zabrane – natomiast 20 tys.
na ten budynek zostało przesunięte z Kaplicy w Sieteszy, ponieważ Kaplica nie jest wpisana
do rejestru zabytków – nic nie zostało zabranie tylko przesunięte
- do przedmiotowego projektu uchwały więcej pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok została
przyjęta przy akceptacji 14 głosów za przy 1 wstrzymującym się głosie.
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Ad.9 Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
- Pani Teresa Argasińska –Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga –
Pani Sekretarz jednocześnie poinformowała, że w przedstawianym regulaminie nie ma
istotnych zmian – natomiast obowiązek wszystkich uchwał, które dotyczą utrzymania
porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga wynika z uchwalonej i wprowadzonej
w miesiącu lutym ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –
ustawa ta nakłada na gminy obowiązek dostosowania swoich uchwał w zakresie podstawy
prawnej. Pani Sekretarz poinformowała, że odnośnie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga mamy opinię Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Przeworsku – opinia jest pozytywna.
- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Kańczuga została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie).
Ad.10. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
- Pani Teresa Argasińska –Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za
(jednogłośnie).
Ad.11. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Pani Teresa Argasińska - Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Pan Dutka Wiesław pytał czy są wzory oświadczeń, że ktoś się uczy czy pracuje poza
miejscem zamieszkania
- Pani Sekretarz wyjaśniła, że takie wzory oświadczeń nie mogą być określone w uchwale,
ale są na miejscu – wzór określa jakie dane powinny być zawarte w oświadczeniu
- Pan Kazimierz Rączka pytał co wnosi pytanie o kompostownik w danej posesji
- Pan Burmistrz wyjaśnił, że pytanie takie jest umieszczone, żebyśmy mieli w rozliczeniu
rocznym z odpadów biodegradowalnych możliwość nie dostarczania liści z drzew, czy trawy
do odbioru aż do Krosna – ponieważ najbliższy punkt zagospodarowania tych odpadów
jest w Krośnie – natomiast jak mieszkańcy składają deklaracje, że mają własne
kompostowniki i prawnie jest to możliwe – to wtedy wskazujemy w sprawozdaniu rocznym
ilość ton zagospodarowaną na własnych działkach przez właścicieli nieruchomości
- Pan Kazimierz Rączka zwracał uwagę, że warto byłoby w przyszłości pomyśleć
o zachęceniu mieszkańców do takiego deklarowania
- Pan Burmistrz wyjaśnił, że zachętą są jedne z najniższych cen – a wracając do wcześniejszej
uchwały zwracał uwagę, że jak mieliśmy 4,80 zł od mieszkańca za odpady zbierane
selektywnie – Pan Burmistrz zastanawiał się czy była dokonywana analiza na szczeblu
ministerialnym – po co narzucają samorządom, że cena odpadów zmieszanych nie może być
wyższa jak dwukrotność ceny odpadów selektywnych – jak chcemy zachęcić mieszkańców
do tej zbiórki – obniżamy znacząco cenę – raz w tygodniu w mieście odbieramy – na terenach
wiejskich 2 razy w miesiącu –ceny mamy wykalkulowane i nie możemy obniżyć ceny
odbioru odpadów zmieszanych z uwagi na to, że byłaby strata – podnosimy cenę tylko
dlatego, że zgodnie z rozporządzeniem ministra cena za odbiór odpadów zmieszanych
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nie może być droższa jak dwukrotność ceny odpadów segregowanych – dlatego proponujemy
cenę 5,50 zł i 10,50 zł.
Pan Burmistrz zwracał uwagę, że musi być wyższa cena odpadów zbieranych selektywnie
na osiedlu Witosa w Kańczudze – jeszcze w miesiącu maju zostanie zorganizowane spotkanie
z Przewodniczącym Zarządu Osiedla i Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej i temat zostanie
przeanalizowany, bo kolejne odbiory odpadów selektywnych na podstawie deklaracji
złożonych przez Zarząd Spółdzielni – nie są zbiórką selektywną – mamy protokoły i zdjęcia –
chodzi o rozwiązanie problemu, ponieważ dalej tak być nie może – dochodzi do tego,
że wszyscy mieszkańcy miasta i gminy pokrywają opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców
Osiedla Witosa.
- do przedmiotowego projektu uchwały więcej pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie).
Ad.12. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
- Pan Jerzy Solarz pytał odnośnie zmiany terminu pobierania opłat za odpady komunalne, aby
nie zbierać co miesiąc do 15 go, tylko zbierać 4 razy w roku przy podatku rolnym
- Pan Burmistrz wyjaśnił, że w wyniku rozmów prowadzonych z mieszkańcami - mieszkańcy
wolą płacić co miesiąc, ponieważ część ludzi nie stać zapłacić za odpady komunalne 1 raz
na kwartał – dla Urzędu byłoby lepiej zbierać wpłaty 1 raz na kwartał, ale to chodzi
o mieszkańców
- do przedmiotowego projektu uchwały więcej pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za
(jednogłośnie).
Ad.13. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów
- Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów
- Pan Kazimierz Rączka zwracał uwagę, że w załączniku do tej uchwały zapis w punkcie
1 koliduje z wcześniejszą uchwałą, że na terenie wiejskim zmieszane odpady zbierane są 1 raz
w miesiącu bez wyszczególnienia miesięcy
- zgłoszona poprawka do uchwały została uwzględniona
- do przedmiotowego projektu uchwały więcej pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
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opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług
przez punkty selektywnego zbierania odpadów została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za
(jednogłośnie).
Ad.14. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
- Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso została
przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie).
Ad.15. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Krzeczowice, Łopuszka
Mała i Żuklin.
- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości
Krzeczowice, Łopuszka Mała i Żuklin – Pan Burmistrz jednocześnie wyjaśnił, że są to działki
jednego właściciela, który obecnie przebywa w Domu Pomocy Społecznej CARITAS
w Przeworsku, ponieważ jego świadczenie rentowe jest za niskie – Miasto i Gmina
dofinansowuje jego pobyt – w zamian przekazuje nam nieodpłatnie działki, które
po sporządzeniu wyceny sprzedamy w drodze przetargu
- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych
w miejscowości Krzeczowice, Łopuszka Mała i Żuklin została przyjęta przy akceptacji
15 głosów za (jednogłośnie).
Ad.16. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Pantalowice.
- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości
Pantalowice.
- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych
w miejscowości Pantalowice została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie).
Ad.17. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze
i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2014 rok
- Pani Małgorzata Michna – Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta
i Gminy w Kańczudze i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2014 rok
- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka
Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze
za 2014 rok została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie).
Ad.18. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia
do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015.
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- Pani Małgorzata Michna – Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy
2015 wraz z uzasadnieniem
- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie z upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok
budżetowy 2015 została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie).
Ad.18a. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Przeworskiego
- Pan inż. Jacek Sołek - Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego
- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego została
przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie).
Ad.19. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet
dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga
- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
ustalenia diet dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych z terenu Miasta
i Gminy Kańczuga - Pan Burmistrz jednocześnie poinformował, że podjęcie przedmiotowej
uchwały daje możliwość wypłaty diet nowo wybranym Sołtysom i Przewodniczącym
Zarządów Osiedlowych – natomiast na kolejnej sesji zostanie podjęta uchwała w sprawie
zwiększenia wysokości diety, która będzie obowiązywać od miesiąca lipca br.
- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych
z terenu Miasta i Gminy Kańczuga została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za
(jednogłośnie).
Ad.20. 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 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.21. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie poboru podatków
od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości
- Pani Teresa Argasińska - Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych
miejscowości
- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
dla inkasentów z poszczególnych miejscowości została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za
(jednogłośnie).
Ad.22. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie Miasta i Gminy Kańczuga
- Pani Teresa Argasińska - Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kańczuga
- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano
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- uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kańczuga została
przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie).
Ad.23. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kańczudze
- Pan inż. Jacek Sołek - Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kańczudze
- do przedmiotowego projektu uchwały pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej
w Kańczudze została przyjęta przy akceptacji 15 głosów za (jednogłośnie).
Ad.24. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie zmiany warunków pracy i płacy Radnej Rady Miejskiej w Kańczudze
- Pan mgr Dariusz Dudek – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały
wyrażenia zgody na dokonanie zmiany warunków pracy i płacy Radnej Rady Miejskiej
w Kańczudze. Pan Przewodniczący jednocześnie odczytał treść następujących pism:
1/ Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze Pani mgr Doroty Koniecznej z dnia 25.03.2015r.
o wyrażenie zgody na ograniczenie zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie
wynagrodzenia w roku szkolnym 2015/2016 Radnej Pani mgr Ewie Jodłowskiej–Zając
do wymiaru nie mniejszego niż 9/18
2/ Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 15.04.2015r. do Zarządu Powiatu
Przeworskiego jako Organu Prowadzącego szkołę o przeanalizowanie możliwości
uzupełnienia etatu Pani Ewie Jodłowskiej–Zając w innej szkole zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami
3/ Starostwa Powiatowego w Przeworsku z dnia 16.04.2015r. informujące, iż uwzględniając
kwalifikacje zawodowe Pani Ewy Jodłowskiej–Zając brak jest obecnie możliwości
uzupełnienia do pełnego wymiaru etatu dla Pani Ewy Jodłowskiej–Zając w innej szkole
ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Przeworski.
4/ Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze Pani mgr Doroty Koniecznej z dnia 27.04.2015r.
dot. uzupełnienia wcześniejszej prośby o zapis, że pismo dotyczy również wyrażenia zgody
na rozwiązanie stosunku pracy lub na wniosek nauczyciela przeniesienia go w stan nieczynny
w przypadku braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia –
jednocześnie zastrzega, że prośbę z dnia 25.03.2015 r podtrzymuje w całości
- następnie zabrała głos Pani Ewa Jodłowska-Zając, gdyż uważa, że sprawa dotyczy jej osoby,
a właściwie ochrony jej stanowiska pracy w Zespole Szkół w Kańczudze - chcąc przez
Państwa Radnych decydować o jej losie prosiła o zapoznanie się z jej opinią na ten temat.
Przypomniała kilka faktów i dat dokumentacji wpływającej do Rady Miejskiej, jak też jej
dokumentacji wpływającej do Pani Dyrektor.
Na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia br. dowiedziała się, że pismo
od Pani Dyrektor wpłynęło do Rady Miejskiej w dniu 27 marca br. - nie wiedziała, że również
wpłynęło pismo uzupełniające z dnia 27 kwietnia br., które Pan Przewodniczący przeczytał i pismo z dnia 15 kwietnia br., w którym Pan Przewodniczący zwrócił się do Zarządu Powiatu
Przeworskiego i 17 kwietnia br. otrzymał odpowiedź – bardzo szybko – jest to istotne – pytała
czy nie dziwi to Państwa Radnych, że organ prowadzący już w dniu 17 kwietnia br.
odpowiedział, że nie ma możliwości uzupełnienia 3 godzin, bo stan faktyczny taki jest.
Arkusz Zespołu Szkół w Kańczudze był opiniowany przez nauczycieli 27 kwietnia 2015 roku
– zastanawia się nad tym jak można odpowiadać, że nie ma dla niej godzin na uzupełnienie
do pełnego etatu w innych szkołach – jeśli najpierw nie został przeanalizowany arkusz
macierzystej szkoły – szkoły, w której pracuje – uważa, że jest to postępowanie nieuczciwe
prowadzone w stosunku do jej osoby. Kolejna kwestia to brak informacji ze strony Dyrekcji,
że zamierza jej się zmniejszyć wymiar o te 3 godziny – natomiast w dniach 23 i 24
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kwietnia br. wszyscy nauczyciele, którzy otrzymali zmniejszenie etatu, bądź brak etatu zostali
o tym poinformowani – natomiast Pani Jodłowska-Zając - jako główna zainteresowana
i mająca ochronę prawną jako radna osobiście przez Panią Dyrektor nie została
poinformowana – o tym fakcie dowiedziała się 27 kwietnia br. na długiej przerwie
na odprawie, na której był opiniowany arkusz. Podkreślała, że uzyskanie mandatu radnej dało
jej szczególną ochronę w zakresie jej stanowiska pracy – to dzięki zaufaniu społeczeństwa
otrzymała ten mandat, dlatego tym bardziej jest dla niej dziwne zachowanie Pani Dyrektor,
która poinformowała Wysoką Radę o zamiarze zmiany jej warunków pracy i płacy, a jej jako
zainteresowanej nie poinformowała. Poinformowała, że w dniu 28 kwietnia br. zwróciła się
z pismem do Pani Dyrektor o udostępnienie arkusza – w dniu 29 kwietnia br. Pani Dyrektor
na piśmie odpowiedziała, że w dniu 27 kwietnia br. projekt arkusza organizacyjnego na rok
szkolny 2015/2016 został przekazany do Starostwa Powiatowego w Przeworsku w celu
zatwierdzenia.
Arkusz organizacyjny był opiniowany poprzez odczytanie: pełny, niepełny brak etatu –
uważa, że po raz kolejny arkusz jest utajniany jako dokument, na podstawie którego
organizuje się pracę w szkole na kolejny rok szkolny.
Pani Ewa Jodłowska-Zając poinformowała o swoim wykształceniu od rozpoczęcia pracy
w Zespole Szkół w Kańczudze od 1992 roku – oraz o przedmiotach, które może uczyć
na podstawie zdobytych kwalifikacji.
Pani Ewa Jodłowska-Zając zwracała uwagę, że w szkołach średnich jest dużo przedmiotów
zawodowych – nauczyciel do każdego przedmiotu zawodowego nie będzie robił kolejnych
studiów podyplomowych – tylko dobra wola Dyrektora, że pochyla się nad tymi studiami,
które ukończył nauczyciel i szuka, czy rzeczywiście dany nauczyciel może uczyć
poszczególnych przedmiotów – jednocześnie uważa, że mając tak szeroki wachlarz
kwalifikacji Pani Dyrektor od roku próbuje ją wyeliminować ze swojego grona nauczycieli.
W szkole Pani Jodłowska –Zając pracuje od 23 lat – przez 12 lat sprawowała różne funkcje
kierownicze – zaczynając od kierownika warsztatów szkolnych, poprzez wicedyrektora
i dyrektora - pełniąc funkcje kierownicze miała zniżki w godzinach uczenia, stąd też nie
nabyła doświadczenia w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Jest jej bardzo przykro,
że dzisiaj musi bronić swojego stanowiska pracy, które próbuje się ograniczyć do 15/18 nawet
po uzyskaniu mandatu radnej
Pani Ewa Jodłowska-Zając poinformowała, że w obecnym roku szkolnym ma tylko ½ etatu –
prawie wszyscy nauczyciele mają pełne etaty i jeszcze godziny ponadwymiarowe.
Uważa, że została skrzywdzona zarówno pod względem finansowym jak też psychicznym.
Rodzina z trójką dzieci zalicza się do rodziny wielodzietnej, której powinno się pomagać,
a nie stwarzać problemy. To, że jest radną opozycyjną uważa, że nie powinno mieć znaczenia
do oceny jej osoby – uzyskała również poparcie swojego Klubu, który wybrał ją
na Przewodniczącą Klubu. Myśli, że mimo różnic poglądowych jako radna i jako Klub
głosowaliśmy chociażby za przyjęciem budżetu, a to, że zgłasza różne wnioski jako
Przewodnicząca Klubu nie powinno nikogo dziwić. Twierdzenie w uzasadnieniu do projektu
uchwały Nr VI/70/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze, że zmiana warunków pracy i płacy
następuje wyłącznie ze zmian organizacyjnych pracodawcy i nie powoduje w sposób
drastyczny ograniczenia zatrudnienia – uważa za krzywdzące.
Pani Ewa Jodłowska-Zając biorąc powyższe pod uwagę zwróciła się do Wysokiej Rady
o zajęcie stanowiska broniącego jej stanowiska pracy – poszukanie 3 godzin jest możliwe
przy odrobinie dobrej woli.
Pan Kazimierz Rączka zwracał uwagę, że ustawodawca dając taki mini immunitet w sprawie
ochrony pracy chciał zagwarantować radnemu swobodne, niezależne w miarę odrobinę
pełnienie tej funkcji – my nie jesteśmy w stanie merytorycznych uzasadnień rozstrzygnąć –
wyrażanie zgody na ograniczanie stosunku pracy raczej przez radę powinno być wtedy,
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gdy byłaby wyraźnie naruszona dyscyplina pracy – Pani Ewa takiej dyscypliny pracy
nie naruszyła – w przeciwnym razie każdy z nas nie będzie mógł mieć zapewnienia,
że następny pracodawca w stosunku do niego nie wystawi takiego wniosku i nie będzie czuł
oparcia w radzie – uważa, że solidarnie ponad podziałami powinniśmy sprzeciwić się temu.
- Pani Jolanta Kubicka bardzo prosiła o zrozumienie i w pełni popiera, bo rozumie co to jest
ciężka sytuacja bytowa - prosiła o zastanowienie się i głosowanie bez żadnych innych
podstaw – prosiła o ludzkie głosowanie
- Pan Jerzy Solarz poinformował, że wchodzi w skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
przy Starostwie Powiatowym w Przeworsku ubolewa nad sytuacją Pani Radnej jeśli chodzi
o pracę, ale sytuacja tej szkoły i szkoły w Zarzeczu jest krytyczna z uwagi na coraz mniejszą
liczbę uczniów z roku na rok. Starostwo zastanawia się co dalej – nie chodzi już o te godziny,
które się zabiera nauczycielom - tylko czy nauczyciele będą mieć pracę, jeśli sytuacja będzie
się pogarszać. Pan Solarz zwracał uwagę, że tu są problemy inne, a nie polityczne działania
wobec Pani Radnej, czy niezdrowa sytuacja od strony Pani Dyrektor – tylko problem –
co dalej z tą szkołą i pozostałymi nauczycielami w tej szkole. Poinformował, że ostatnio
na sesji Rady Powiatu zamknięto technikum uzupełniające przy Zespole Szkół w Zarzeczu
z uwagi na brak uczniów
- Pan Burmistrz poinformował, że rozmawiał z Wicestarostą na ten temat i zastanawiał się nad
zasadnością wprowadzania kierunków konkurencyjnych dla swoich szkół np. dla Technikum
Logistycznego, które rok temu powstało w Kańczudze, a teraz otwiera w Zarzeczu.
Technikum Logistyczne w Kańczudze cieszy się dużym zainteresowaniem – patronat nad tym
technikum przejęła Spółka AXTONE w Kańczudze – w Zarzeczu tworzy się konkurencję
dla swojej szkoły – przez co osłabi się nabór i funkcjonowanie szkoły w Kańczudze Pan Burmistrz zastanawiał się czy to jest normalne podejście. Wcześniej w Kańczudze było
dobre Technikum Gastronomiczne – również zostały utworzone technika gastronomiczne
w Przeworsku i Zarzeczu – do Kańczugi dojeżdżała młodzież z Przeworska – Pan Burmistrz
pytał po co wprowadzać sztuczną konkurencję – trzeba szukać takich kierunków, które są
potrzebne na rynku pracy. Przez wiele lat w Kańczudze było Technikum Mechaniczne, gdzie
praktyki odbywały się w Spółce AXTONE – wcześniej w Fabryce Urządzeń Mechanicznych
KAMAX – kilka lat termu jak Pani Ewa Jodłowska –Zając była Dyrektorem Zespołu Szkół z
uwagi na opóźnienia ze strony Starostwa związane z uzgodnieniem praktyk – dobrze
prosperujące technikum w oparciu o dobre urządzenia obrabiarki sterowane numerycznie,
gdzie absolwenci mogli pracować, a pracują w innych miejscach pracy - dzisiaj to technikum
nie ma żadnej perspektywy ze względu na brak praktyk.
Pan Burmistrz nawiązując do sprawy Pani Jodłowskiej –Zając zwracał uwagę, że argumenty
takie, że te przedmioty, które ma to może uczyć – rozważany był przedmiot nauki informatyki
– szkoła się broni dobrym poziomem nauczania informatyki – nauczyciel ma osiągnięcia
na szczeblu wojewódzkim, wcześniej na krajowym – osłabienie pozycji nauczania z zakresu
informatyki spowoduje jeszcze większe odejście młodzieży z tej szkoły. Po raz pierwszy
od 50-60 lat w tej szkole nie ma klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Kańczudze
i nic się nie robi w tym kierunku. Kilka lat wcześniej były propozycje, że możemy przejąć,
żeby ratować tą placówkę – to nie – a za chwile może być za późno by ratować tę szkołę
przez inny organ prowadzący, czyli gminę. Pan Burmistrz zwracał uwagę na trudną sytuację –
jednocześnie poinformował, że w rozmawiał z Panią Dyrektor Konieczny, której działania
są zależne od Organu Prowadzącego. Pan Burmistrz poinformował również, że od 13 lat
nieodpłatnie użyczamy młodzieży Zespołu Szkół halę sportową do zajęć wychowania
fizycznego.
Wracając do tej sytuacji to nie jest tylko problem Pani Ewy Jodłowskiej-Zając – to jest
problem całej szkoły – dzisiaj dyskutujemy nad założeniami do projektu arkusza,
czy projektem arkusza, ale nie wiemy ilu będzie uczniów w pierwszych klasach – jest to
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bardzo przykre, bo szkoła z tradycjami przetrwała różne okresy, natomiast dzisiaj w wolnym
rynku tworzy się niezdrową konkurencję szkodliwą dla funkcjonowania Zespołu Szkół
w Kańczudze
- Pani Ewa Jodłowska – Zając wracając do wypowiedzi Pana Burmistrza dotyczącej
zależności pomiędzy Organem Prowadzącym, a Pani Dyrektor – Pani Jodłowska-Zając
poinformowała, że w trakcie roku złożyła pismo do Organu Prowadzącego i otrzymała
odpowiedź, że jest to decyzja wyłącznie suwerenna Dyrektora dotycząca jej osoby – zatem
Dyrektor może sam jakieś decyzje podejmować.
Pani Ewa Jodłowska-Zając wracając do etatu bibliotekarza poinformowała, że został ścięty
do ½ etatu – natomiast stare rozporządzenie z 99 roku wskazywało, że przy 300 uczniach jest
pełny etat – rozporządzenie - zarządzenie to już nie obowiązuje i pytała na jakiej podstawie
organ prowadzący zniżył ten etat – nie jest to zniżenie uczniów do 150 – obecnie jest uczniów
237, czyli 87 uczniów jest więcej –jeżeli opieramy się na starym rozporządzeniu –
proporcjonalnie wypadałoby, żeby ¾ etatu zostało w bibliotece. Pani Ewa Jodłowska –Zając
zwraca uwagę, przedkłada to do swojej osoby, ponieważ może pracować jako Bibliotekarz –
a etat został ścięty do ½ etatu 15/30 etatu – uważa, że powinno być proporcjonalnie do liczby
uczniów, skoro Pani Dyrektor bazuje na starym zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
- Pan Jerzy Bącal zwracał się do Pana Jerzego Solarza – przypomniał, że został wybrany
z tej Gminy i pytał dlaczego zamiast bronić tej Gminy broni Zarzecza
- Pan Jerzy Solarz wyjaśnił, że każda szkoła jest ważna dla powiatu zarówno w Zarzeczu
czy w Kańczudze – nie przypomina sobie by bronił szkoły w Zarzeczu
- Pan Kazimierz Rączka wskazywał na działania szkodliwe, o których wcześniej mówił
Pan Burmistrz chociażby tworzenie na siłę logistyki w Zarzeczu
- Pan Burmistrz wyjaśnił, że o nowym kierunku w szkole decyduje organ prowadzący, czyli
Zarząd Powiatu, a nie Rada Powiatu.
- Przewodniczący Rady Miejskiej Pan mgr Dariusz Dudek zgłosił wniosek o 10 minutową
przerwę w obradach sesji – w wyniku głosowania zgłoszony wniosek został przyjęty
jednogłośnie.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan mgr Dariusz Dudek wznowił obrady sesji –
przypomniał, że po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie zmiany warunków pracy i płacy Radnej Rady Miejskiej w Kańczudze
i podejmowanej dyskusji – jeżeli wyrazimy zgodę to Pani Ewa Jodłowska –Zając będzie
miała obniżenie etatu i wynagrodzenia, czyli 16/18 – a w przeciągu całego roku szkolnego
2015/2016 Pani Radna miała ½ etatu – teraz będzie miała prawie cały etat. Musimy wziąć
pod uwagę fakt, że nie tylko Pani Ewa Jodłowska-Zając będzie miała obniżone godziny–
również dotyczy to innych nauczycieli Zespołu Szkół w Kańczudze.
W prowadzonej rozmowie z Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze to adekwatnie
do tego ilu będzie uczniów w roku szkolnym – Pani Dyrektor zapewniła, że w pierwszej
kolejności uzupełni etat Pan Jodłowskiej –Zając – taka była deklaracja Pani Dyrektor Zespołu
Szkół w Kańczudze
- z uwagi na wyczerpanie głosów w dyskusji – Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan mgr Dariusz Dudek przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie zmiany warunków pracy i płacy Radnej Rady Miejskiej w Kańczudze
- do przedstawionego projektu uchwały więcej pytań nie zgłaszano
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany warunków pracy i płacy Radnej
Rady Miejskiej w Kańczudze została przyjęta przy akceptacji 8 głosów za i przy 7 głosach
przeciw
Ad.25. Kolejny punkt porządku obrad to Rekomendacja na rok 2015 do oceny zasobów
pomocy społecznej za rok 2014 dla Miasta i Gminy Kańczuga
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- Pani Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga zabierając głos w sprawie
Rekomendacji na rok 2015 do oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Miasta
i Gminy Kańczuga, którą Państwo Radni otrzymali wraz z zaproszeniami na sesję Rady
poinformowała, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawił ocenę
zasobów – obowiązek wynika z ustawy o pomocy społecznej – zasoby muszą zostać
przedstawione Radzie Miejskiej do zapoznania się – wcześniej były przyjmowane uchwałą
Do przedłożonej Rekomendacji na rok 2015 do oceny zasobów pomocy społecznej za rok
2014 dla Miasta i Gminy Kańczuga pytań nie zgłaszano – Rekomendacja została przyjęta.
Ad.26. Kolejny punkt porządku obrad to odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych –
odpowiedź na zgłoszone zapytanie została udzielona na bieżąco.
Ad.27. Kolejny punkt porządku obrad to sprawy bieżące i wolne wnioski, informacje.
W tym punkcie porządku obrad zabierali głos:
- Pan inż. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga złożył wniosek do Zarządu
Powiatu Przeworskiego o nie otwieranie kierunku konkurencyjnego - Technikum
Logistycznego na terenie Powiatu Przeworskiego, ponieważ takie technikum jest
w Kańczudze w obronie Zespołu Szkół i środowiska Miasta i Gminy Kańczuga. Uzasadnienie
wniosku jest o tyle oczywiste, że rok temu był pierwszy nabór i Technikum Logistyczne
cieszy się dużym zainteresowaniem – dodatkowo Zarząd Spółki AXTONE objął Patronat
nad logistyką i funduje stypendia. Pan Burmistrz zwracał uwagę, żeby nie doszło do tego,
że nieodpowiedzialne decyzje organu spowodują to, że technikum nie powstanie,
ani w Kańczudze, ani w Zarzeczu, bo będzie za niski nabór uczniów. Chodzi o nowe kierunki,
które są potrzebne na rynku pracy – przykładowo w Gminie Kańczuga mogłoby powstać
technikum samochodowe - są dwie stacje diagnostyczne, jest wiele warsztatów
samochodowych o różnych specjalnościach mechanicznych, blacharskich, lakierniczych.
Pan Burmistrz uważa, że trzeba zając stanowisko zdecydowane i prosił o poparcie tego
wniosku, ponieważ jesteśmy czymś zaskakiwani chociażby brakiem zgody
na utworzenie pierwszej klasy dla 17 uczniów
- Pan Józef Bochnak wnioskował do Telekomunikacji Polskiej o dokończenie prac przy
światłowodach w Łopuszce Wielkiej i w Sieteszy
- Pani Halina Rączka zabrała głos w sprawie wysokości diety Sołtysów – obecna wysokość
diety 250 zł i w mniejszych miejscowościach 220 zł niekiedy nie wystarcza na paliwo.
Dla Sołtysów są krzywdzące wypowiedzi niektórych mieszkańców i szerzenie
nieprawdziwych wiadomości, że wysokość diety sołtysa to tysiąc złotych. W imieniu
Koleżanek i Kolegów Sołtysów prosiła o podwyższenie diety, żeby zrekompensować wydatki
związane z zakupem paliwa, czy korzystaniem z telefonu – sołtysi nie korzystają z żadnych
innych ulg, a mieszkańcy poszczególnych wiosek w małym procencie wpłacają podatki
u sołtysa
- Pan Burmistrz potwierdził słuszność zgłoszonego wniosku – na następnej sesji zostanie
przedstawiony projekt uchwały w sprawie nowej diety dla Sołtysów i Przewodniczących
Zarządów Osiedlowych od miesiąca lipca br. Pan Burmistrz zwracał uwagę, że coraz więcej
osób wpłaca opłaty za podatki drogą internetową lub w banku, a nie gotówką u Pań i Panów
Sołtysów
Pan Wiesław Dutka wracając do tematu do szkoły – zastanawiał się nad przeprowadzeniem
rozmów, aby ściągnąć uczniów z sąsiednich miejscowości do szkoły w Kańczudze –
poinformował, że w Pruchniku jest duże gimnazjum zbiorcze 5-6 klas, 1 klasa w Rozborzu –
niby nie jest to daleko, ale dla uczniów nie ma dojazdu do szkoły – czy może w tym kierunku
przeprowadzić rozmowy zachęcić przewoźnika, zrobić akcję promocyjną, aby z tamtych
miejscowości ściągnąć uczniów do Kańczugi - może w ten sposób dałoby się pomóc
tej szkole – gdyby był zapewniony transport i jeśli szkoła będzie miała renomę – to na
zasadzie dobrego zdania o szkole przyjdzie więcej uczniów i szkołę da się utrzymać –
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proponował, aby Gmina podpowiedziała Powiatowi rozwiązania w tym kierunku,
aby można było jakieś działania podjąć i na pewno byłoby to korzystne dla tej szkoły.
Zgłosił wniosek do Zarządu Powiatu o przeprowadzenie rozmów z PKS Jarosław lub innymi
przewoźnikami o utworzenie 2-ch kursów rano i po południu na trasie Pruchnik Kańczuga
celem dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Kańczudze
- Pan Wiesław Dutka poinformował, że Parafia Pantalowice otrzymała dofinansowanie
na remont figury Św. Michała w Kościele w wysokości 30 tys. zł – 15 tys. zł z Urzędu
Wojewódzkiego i 15 tys. zł wkład mieszkańców – pytał, gdyby mieszkańcy nie złożyli całej
kwoty czy bałaby możliwość uzyskania wsparcia finansowego od Rady np. w wysokości
ok. 2 tys. zł
- Pan Burmistrz zwracał uwagę, że kwota 15 tys. zł nie jest dużą kwotą na taką dużą Parafię
jaka są Pantalowice.
- Pan Dutka Wiesław proponował, aby sołtysom nowo wybranym przekazać Statut Gminy
w celu zapoznania się z jego zapisami i stosowania ich w praktyce
- Pan Marek Dyrkacz zgłosił wniosek dotyczący remontu drogi gminnej nr ewidencyjny 391
w Łopuszce Małej w ubiegłym roku była tam położona nawierzchnia asfaltowa – jest to droga
od Kościoła w stronę zalewu, na której powstały w 2-ch miejscach pęknięcia – wnioskował,
aby zabezpieczyć uszkodzone miejsca w ramach gwarancji
- następny wniosek dotyczył udrożnienia potoku o numerze ewidencyjnym 1370
w Kańczudze wzdłuż cmentarza, bobry porobiły sobie tamy – odcinek rowu poniżej mostu
został zrobiony i pytał czy byłaby możliwość dalszych prac na tym potoku
- Pan Burmistrz wyjaśnił, że prace na tym potoku są w trakcie wykonywania
- kolejny wniosek zgłoszony przez Pana Marka Dyrkacza pod adresem Podkarpackiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczył wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych
na drodze wojewódzkiej 835 w Kańczudze poniżej Centrum Handlowego w Kinie. Potrzeba
wykonania przejścia wynika z częstych przejść przechodniów w tym miejscu z uwagi
na znajdujący się Kościół, szkołę podstawową i gimnazjum – częste przechodzenie
w tym miejscu stwarza niebezpieczeństwo dla przechodniów, jak również innych uczestników
ruchu
- Pan Burmistrz wyjaśnił, że przy odbiorze skrzyżowania dróg wojewódzkich w Kańczudze
wnioskowaliśmy o przejścia dla pieszych – przed oznakowaniem była Komisja Wojewódzka
– nie wyrazili zgody, bo tam jest łuk i skrzyżowanie – niby rondo. Wnioskowaliśmy
też o oznakowanie przejścia dla pieszych na wysokości ul. 3-go Maja od przystanku
ul. Św. Barbary na wysokości sklepów – też nie wyrazili na to zgody, trzeba przejść
na przejście na światłach - wniosek można złożyć
- Pan Mieczysław Żyła zgłosił wniosek dotyczący wyrównanie zaniżenia na drodze
w Łopuszce Małej naprzeciw Domu Ludowego – podczas opadów woda się zbiera i tworzy
się zastoisko wodne – wnioskował usuniecie tego zaniżenia w ramach gwarancji
- Pan Burmistrz wyjaśnił, że gwarancja jest 3-letnia – będzie przegląd gwarancyjny –
natomiast jeśli nawierzchnia jest spękana, to dlatego, że w okresie przełomów jeździły
samochody nie przystosowane na tego typu drogi i tego nie obejmuje gwarancja
- Pan Janusz Broda zgłosił wniosek do PKS Rzeszów o uruchomienie kursu w niedziele
w godzinach popołudniowo - wieczornych na trasie Kańczuga – Rzeszów z uwagi na dużą
liczbę studentów, którzy nie mają czym dojechać do Rzeszowa
- Pan Jerzy Bącal zwracał uwagę, że na 24 maja br. jest zaplanowane zebranie mieszkańców
w Kańczudze – a może być II tura wyborów Prezydenta RP
- Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeśli będzie II tura wyborów – to termin zebrania zostanie
zmieniony – jednocześnie przypomniał, że w statutach poszczególnych miejscowości pisze,
że po wyborze sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych w terminie miesiąca
są organizowane zebrania, na których wybierane są rady sołeckie i zarządy osiedla.
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Pan Burmistrz zwracał uwagę, że tylko z 2-ch przyczyn tj. ze względu na uroczystości
3-go Maja oraz wybory Prezydenta RP termin ten został przesunięty o 2 tygodnie
Komisja Wnioskowa przedstawiła opracowane wnioski, które w wyniku głosowania zostały
przyjęte do realizacji.
Ad.28. 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 VI-tej Sesji Rady
Miejskiej w bieżącej kadencji.
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