Protokół Nr XXXI//2016
Z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
12 grudnia 2016 r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 8.30.
Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza
Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka Skarbnika
Gminy, Panią Sekretarz – Annę Malik Borowską
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 12 radnych.
Nieobecnych usprawiedliwionych trzech radnych radnych Pan Marek Bliżycki, Pan Bogusław
Dmytrak i Pan Grzegorz Nieradka. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek
obrad:
1. Otwarcie.
2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystania tych dotacji,
2) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2017rok.
3) uchylenia uchwały własnej,
4) zmian w uchwale budżetowej na 2016r.
1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
2. Zamknięcie sesji.
Pan Burmistrz prosił o wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie udzielenia
dotacji dla ZGK.
Innych uwag nie zgłaszano. Wniosek Burmistrza został przyjęty w głosowaniu, głosujących
11, 6 za 1 przeciw, wstrzy.się 4 w pkt. 3.5). Porządek przyjęto w głosowaniu 9 za, wstrzy. się
2.
Ad. 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.
Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o
wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani
Anna Malik-Borowska – Sekretarz Urzędu Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik
do protokołu. Dyskusji na ww. temat nie podjęto.
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Oświaty Kultury, Zdrowia i Kultury
Fizycznej wydała opinię pozytywną do projektu uchwały. Pan Skarbnik udzielił wyjaśnienia
do projektu uchwały. Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła
postępowanie nadzorcze w zakresie przedmiotowej uchwały, należy zmienić zapisy dot.
wejścia w życie uchwały od 1 stycznia 2017r. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący
Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu 12 za
jednogłośnie.
2) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017rok.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Komisja Oświaty Kultury, Zdrowia i
Kultury Fizycznej wydała opinię pozytywną do projektu uchwały, jednocześnie

zawnioskowała, aby w § 7 ust. 1 wprowadzić zapis do 30 listopada 2017r,. a miesiąc
grudzień byłby do rozliczenia dotacji.
Pani Sekretarz przekazała informację, że program musi być uchwalony na rok budżetowy.
Pan Skarbnik poinformował, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby kluby wcześniej rozliczyły
się z dotacji. Pan Marcin Zając zgłosił, że po rozliczeniu się z dotacji w grudniu, przeciąga się
okres ogłoszenia konkursu na kolejne miesiące. Pan Skarbnik wyjaśnił, że rok budżetowy
rozpoczyna się od 1 stycznia i wtedy można przygotowywać procedury z ogłoszeniem
konkursu. Pan Przewodniczący pytał w sprawie zapisu § 7 ust. 3. Pani Sekretarz wyjaśniła,
że organizacje pozarządowe mogą złożyć wniosek na inicjatywę, nieprzekraczającą kwoty
10 tyś zł i Burmistrz może te środki przeznaczyć bez konkursu. Pan Marcin Zając pytał, czy
znamy wysokość środków w projekcie budżetu na 2017r na realizację zadań kultury fizycznej
i sportu. Pan Burmistrz nie udzielił odpowiedzi w zakresie wysokości środków. Pan
Przewodniczący Rady pytał, czy były uwagi zgłoszone do projektu uchwały w czasie
konsultacji. Pani Sekretarz poinformowała, że w czasie konsultacji nad projektem uchwały
nie zgłoszono uwag. Pan Ryznar pytał w sprawie zapisu w ust. 2 pkt 7) dot. pobudzania
aktywności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych, kto z
urzędu będzie wykonywał to zadanie. Pan Skarbnik poinformował, ze sam program ma na
celu pobudzanie i ożywienie społecznej aktywności w celu pozyskiwania środków zewnątrz
na realizację zadań przez określone podmioty. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu 12 za jednogłośnie.
3) uchylenia uchwały własnej,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały oraz oświadczenie otrzymane od radnego
Grzegorza Nieradki złożone do projektu uchwały w kwestii udzielenia wyjaśnienia uchylenia
uchwały własnej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków. Oświadczenie stanowi załącznik do protokołu. Pan Burmistrz i Pan
Skarbnik udzielili wyjaśnienia do projektu uchwały. Pan Skarbnik poinformował, że należy
uchylić uchwałę własną w przedmiotowej sprawie, ponieważ została podjęta z naruszeniem
prawa tj. bez opinii UOKiK. Po uzyskaniu opinii UOKiK należy poprawić uchwałę i
procedować ponownie. Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że środki na prace przy
zabytkowym kościele w Iwoniczu zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2017r. Pan
Ryznar podziękował Panu Skarbnikowi za wyjaśnienie i pytał, czy Pan Burmistrz może nas
zapewnić, że ta uchwała zostanie przygotowana. Pan Burmistrz poinformował, że zostaną
poczynione działania, aby jak najszybciej przystąpić do procedowania ww. uchwały.
Przewodniczący Rady podkreślił, że nie było uzasadnienia do projektu uchwały i dlatego
pojawiły się wątpliwości w przedmiotowej sprawie. Pan Burmistrz poinformował, że pomoc
dla Parafii Iwonicz zostanie udzielona w dwóch ratach. Po dyskusji Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu 9 za, wstrzy.
się 3.
4) zmian w uchwale budżetowej na 2016r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów nie opiniowała
projektu uchwały. Pan Skarbnik udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. Poinformował o
dodatkowych wpływach, które zwiększają plan dochodów o kwotę 245 058 zł. Dochody w tej
wysokości przeznacza się na wydatki związane ze zwrotem subwencji oświatowej w kwocie
215 286 zł, kwotę 29 772 zł przeznacza się na wyrównanie niedoszacowań wynagrodzeń
nauczycieli oraz proponuje się zmianę kwot pomiędzy Szkołą Podstawową, a świetlicą. Pan
Marcin Zając pytał, czy zostało skierowane do organów kontroli odwołanie w sprawie zwrotu
subwencji. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, podkreślił, że nie było podstaw
merytorycznych do wystosowania takiego odwołania. Poprosił Dyrektorów szkół z Lubatowej
o wyjaśnienie, dlaczego w tak prostych sytuacjach, powstały tak duże straty finansowe.
Zwrócono już ponad 200 tyś i teraz po raz drugi w sumie ponad 500 000 zł. Za te pieniądze
zmieniono by dach na szkole. Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej złożył wyjaśnienia
potwierdził, że zostały popełnione błędy w zakresie wprowadzonych danych do starego

systemu. Wprowadzono m.in. dane dotyczące dzieci z orzeczeniami lekarskimi. Orzeczenia
lekarskie nie były jasno sprecyzowane, ponieważ nie miały formuły o sprzężonej
niepełnosprawności dziecka. Dokumenty te zostały kierowane do Urzędu Gminy i Gmina
przesyłała dane do Warszawy. Podkreślił, że nawet gdyby on się pomylił, czy źle
zinterpretował te dokumenty, to organ prowadzący miał wiedzę na temat tych dokumentów i
podpisywał te dane. Wprowadziłem błędnie dane, ale weryfikacja danych zgodnie z
przepisami prowadzona była przez pracowników urzędu. Podkreślił, że to nie jest tak, że
wprowadził Gminę w błąd, ponieważ oddział liczący 19 osób klasy sportowej był przez gminę
zaakceptowany w 2013r. W każdym roczniku było po 20 uczniów. Wszystkie dzieci miały
badania lekarskie. Zawsze te klasy miały po 10 godzin zajęć sportowych. Nie było
przypadku, aby było mniej godzin.
Pan Dyrektor Gimnazjum publicznego w Lubatowej przekazał, że od samego początku w
Gimnazjum prowadzone są klasy sportowe. Głównym celem było zdrowie dzieci, osiągnięcie
dobrych wyników sportowych oraz chęć rywalizacji. Wyjaśnił, że popełnił błąd. Źle
sklasyfikował organizację 10 godzin zajęć sportowych w klasach sportowych oddzielnie dla
chłopców i dziewcząt. Dokładnie wyjaśnił, na czym polegał ten błąd. Przedstawił wyniki szkól
we współzawodnictwie sportowym w latach 2011-2015. Omówił, jakie miejsca zajęły dzieci z
gimnazjum w powiecie i w województwie Potwierdził, że popełnił te błędy, jest mu wstyd.
Postara się zaoszczędzić środki przez dwa najbliższe lata i choć w części zrekompensować
straty.
Pan Burmistrz odniósł się do wypowiedzi dyrektorów szkół i stwierdził, że widzi różnicę w
pojmowaniu sprawy w poczuciu odpowiedzialności za popełnione błędy przez dyrektorów
szkół. Jeden dyrektor poczuwa się do winy drugi nie. Podkreślił, że w urzędzie Gminy w
2013r decyzje w sprawie danych dot. subwencji podejmowały inne osoby niż dzisiaj.
Pierwszą rzeczą, jaką zrobił w urzędzie to zreorganizował referat obsługujący szkoły.
Obecnie odpowiedzialne osoby za weryfikację tych danych można wskazać z imienia i
nazwiska. Następnie Pan Burmistrz zwrócił się do Dyrektorów szkół w kwestii popełnionych
błędów i ich określenia w zakresie odpowiedzialności w kodeksach karno- skarbowym i
karnym. Do Dyrektora Szkoły Podstawowej zwrócił się, aby popatrzył na siebie, jaki błąd
popełnił, bo jednak zapisy w dokumentach po latach dają odzwierciedlenie jak były te
sprawy prowadzone. Burmistrz podkreślił, że za finanse Gminy odpowiada burmistrz i od
tego obowiązku się nie uchyla. Stwierdził, że gminy nie stać, aby co roku po 200 tyś spłacać.
Za te pieniądze wiele dobrych rzeczy w Lubatowej czy w Lubatówce można by było zrobić.
Zobowiązał dyrektorów, aby podobne błędy nie powstały, ponieważ nie dojdziemy do
niczego. Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej przekazał, że nie powiedział, że do winy się nie
poczuwa, ale zgodnie z przepisami organ gminy prowadzący szkoły jest zobowiązany do
zweryfikowania danych przekazywanych przez szkoły i sam w tej sprawie nie zawinił, tak
przekazał dane z błędem, ale powinny być zweryfikowane. Przewodniczący Rady zamknął
dyskusję ww. sprawie i poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w
głosowaniu 12 za jednogłośnie.
5) udzielenia dotacji dla ZGK w Iwonicz-Zdroju,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, Pan Skarbnik wyjaśnił sprawę udzielenia
dotacji przedmiotowej do 1m 3 do wody dla ZGK na rok 2017r. Innych uwag nie zgłaszano.
Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została
podjęta w głosowaniu 12 za jednogłośnie.
3. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżący zostały poruszone następujące sprawy
Mieszkaniec zgłosił sprawę dot. zapewnienia bezpieczeństwa drogowego w Iwoniczu-Zdroju
z uwagi na wypadki drogowe m.in. na ul Kwiatowej oraz poruszył sprawę stowarzyszeń
działających w Iwoniczu-Zdroju. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi w sprawie planowanej
przebudowy drogi w Iwoniczu-Zdroju i ma nadzieje, że zgłoszone sprawy w 2017r. zostaną
wykonane. Natomiast odnośnie stowarzyszeń poinformował, że jako Burmistrz nie może
ingerować w działalność stowarzyszeń, przekazał informację, iż Iwonickie Stowarzyszenie

„OCALIĆ OD ZAPOMNIERNIA”, którego Prezesem jest Pan Boczar Rajmund otrzymało
nagrodę od Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Pan Ryznar pytał, kiedy radnym zostanie przekazany projekt budżetu Gminy na 2017r.
Tendencyjnie, co roku budżet przekazywany jest po terminie w grudniu, prosił, aby zmienić
tę zasadę od przyszłego roku. Pan Zając pytał o środki dla klubów sportowych oraz o
możliwość zorganizowania spotkania Pana Burmistrza z prezesami klubów.
Pan Burmistrz poinformował, że projekt budżetu chcemy przygotować perfekcyjnie, będzie
przekazany Radnym w takim terminie, że Panowie Radni zapoznają się szczegółowo z
całym budżetem. Odnośnie spotkania z prezesami klubów, spotka się, ale w momencie,
kiedy prezesi będą przygotowani przedstawić swoje programy działalności klubów i żeby
wiedzieli, że gmina nie jest jedynym źródłem pozyskiwania środków finansowych na
działalność stowarzyszeń.
Pan Ryznar w nawiązaniu do odpowiedzi Pana Burmistrza odnośnie terminu przekazania
projektu budżetu Radzie Miejskiej podkreślił, że jest łamany ustawowy termin, określony do
15 listopada. Ponadto prosił, aby sesje zwoływać o godz. 17.00, ze względu na obowiązki
zawodowe radnych. Pan Przewodniczący Rady również zwrócił się do Pana Burmistrza, aby
dochowywać terminu przekazywania projektu budżetu do uchwalenia na kolejny rok.
Poinformował, że rozważy propozycję radnego Ryznara w sprawie zwoływania sesji w
godzinach popołudniowych.
Pan Bień pytał, czy niewykorzystane środki z funduszu sołeckiego można wykorzystać na
inne zadania w OSP. Pan Skarbnik poinformował, że wykorzystanie środków będzie zależało
od zapisu zadania w uchwale zebrania wiejskiego w sprawie wykorzystania środków z
funduszu sołeckiego.
Przewodniczący Rady odczytał pisma, jakie wpłynęły do wiadomości Rady: dot.
- przyznania nagrody Marszałka Województwa dla Iwonickiego Stowarzyszenia „OCALIĆ OD
ZAPOMNIERNIA”, którego Prezesem jest Pan Boczar Rajmund.
- rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały nr XXX/198/2016 dot. zakwestionowania § 5 pkt 6),
Pan Drozd Stanisław podziękował za otrzymaną pomoc od wszystkich, Panu Burmistrzowi,
Panu Tomaszowi Klimkiewiczowi, Panu Piotrowi Knapowi oraz wszystkim, którzy dodawali
mu otuchy w tych trudnych chwilach choroby. Przede wszystkim złożył serdeczne
podziękowania dla Pana Tomasiewicza i pielęgniarki za okazaną pomoc, Podkreślił, że
mogą służyć przykładem na Podkarpaciu, jak służba zdrowia może dobrze funkcjonować.
Ponadto stwierdził, jak dużo w życiu znaczą „słowa”, doświadczył tego oraz, że warto w życiu
stosować trzy słowa „proszę, dziękuję, przepraszam”. Podziękował jeszcze raz wszystkim za
okazaną pomoc oraz prosił Pana Burmistrza o realizację zadań w Lubatówce.
Pan Przewodniczący i Pan Burmistrz życzyli Panu radnemu Drozdowi dużo zdrowia,
wszystkiego dobrego.
Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXI sesji o godz. 11.00
Protokołowała D Borek

Przewodniczący Rady
Józef Sowiński

