P R O T O K Ó Ł Nr 3/2014
z III Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie
odbytej w dniu 29 grudnia 2014r.
========

W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, jak w załączonej liście obecności,
oraz zaproszeni goście.
Porządek obrad Sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy i miasta na 2014r.
5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej
w Wólce Tanewskiej.
6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej
w Wólce Tanewskiej.
7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej
w Wólce Tanewskiej.
8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad sesji.
=======
Ad.1
III Sesję Rady Miejskiej w Ulanowie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Edward Małek. Przywitał wszystkich obecnych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że
Rada jest władna podejmować wiążące uchwały.
Ad. 2
Protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej wyłożony był do wglądu. Przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Radny Roman Pokora zgłosił, że z uwagi, iż protokół dostępny
był w dniu sesji nie mógł się dokładnie zapoznać z zapisami w przedmiotowym protokole.
Ustalone zostało, że protokół z odbytej sesji będzie do wglądu na 3 dni przed kolejną sesją w
biurze obsługi rady miejskiej w tut. Urzędzie, zaś na stronie internetowej protokół z sesji
będzie umieszczany po jego przyjęciu przez radę.
Pan Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę, aby każdy zainteresowany radny zapoznał
się z treścią protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.
Po przerwie radny Roman Pokora wniósł ustne uwagi do protokołu twierdząc, że nie zawiera
on wszystkich dokładnych informacji głównie na temat dyskusji nad projektem uchwały w
sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego. Po
dyskusji oraz wyjaśnieniach, iż protokół z sesji nie jest cytowaniem tego co było powiedziane
na sesji lecz ma przedstawiać sens danej wypowiedzi radni przyjęli protokół z II Sesji Rady
Miejskiej w Ulanowie 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących”. Przypomniane
zostało, iż zgodnie ze statutem naszej gminy z sesji przygotowuje się protokoły na piśmie, nie

ma zaś obowiązku archiwizowania nagrań. Nagrania służą jedynie do wykorzystania dla
pracownika przygotowującego protokół.
Ad. 3
Burmistrz Stanisław Garbacz udzielił informacji o pracy w okresie między sesjami.
Brał udział w następujących uroczystościach, spotkaniach:
- spotkanie z aktorem Marianem Dziędzielem w GCK w Ulanowie, zorganizowane przez
radnego powiatowego P. Janusza Bronkiewicza,
- spotkanie opłatkowe w Bielinach,
- spotkanie opłatkowe w Wólce Bielińskiej,
- koncert kolęd i pastorałek w GCK w Ulanowie.
Ponadto:
- wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego w celu podpisania umowy na zadanie realizowane w
gminie,
- uzupełniane było oświetlenie uliczne w miejscowości Wólka Bielińska, Wólka Tanewska i
Huta Deręgowska,
- wożony był kamień na drogi gminne w poszczególnych miejscowościach – ok. 10 kursów.
Ad. 4
Pani Alicja Kozanecka – Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy i miasta na 2014r. Zaznaczyła, że zmiany są niewielkie i mają charakter tzw.
„czyszczenia budżetu” w związku z zakończeniem roku kalendarzowego i budżetowego.
Skarbnik omówiła zmiany w poszczególnych paragrafach.
Poddano uchwałę pod głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 5, 6 i 7
Trzy projekty uchwał w sprawie sprzedaży działki położonej w Wólce Tanewskiej omówił
Burmistrz informując, że są to działki na poszerzenie działek już istniejących. Zebranie
wiejskie w Wólce Tanewskiej wyraziło zgodę, aby działki te sprzedać właścicielom działek
sąsiadujących. Fakt, że były te sprawy poruszane na zebraniu wiejskim w Wólce Tanewskiej
potwierdzili radni i sołtys z tej miejscowości.
Poddano pod głosowanie poszczególne projekty uchwały.
- uchwała w sprawie sprzedaży działki położonej w Wólce Tanewskiej /dot. dz. nr 1629/15/ jednogłośnie,
- uchwała w sprawie sprzedaży działki położonej w Wólce Tanewskiej /dot. dz. nr 1629/16/ jednogłośnie,
- uchwała w sprawie sprzedaży działki położonej w Wólce Tanewskiej /dot. dz. nr 1629/17/ jednogłośnie.
Ad. 8
Przewodniczący rady przedstawił widełki płacowe dla burmistrza wynikające z przepisów
prawa. Zaznaczył, że w związku z nową kadencją burmistrza trzeba podjąć uchwałę w
sprawie ustalenia wynagrodzenia. Poprosił o propozycje radnych co do kwoty.
P. Mariusz Solan zaznaczył, że burmistrz Ulanowa w minionej kadencji na tle powiatu
niżańskiego miał wynagrodzenie jedno z niższych. Zauważył, że nasza gmina miała dobry
budżet, w minionej kadencji pozyskanych zostało dużo pieniędzy z zewnątrz, które
zagospodarowano w całej gminie. Widoczne są efekty dobrej pracy burmistrza. Dlatego też
wysunął wniosek o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 400,00 zł.
P. Roman Pokora zapytał o wysokość wynagrodzenia brutto w obecnej chwili.

Pan Przewodniczący zaznaczył, że wniosek radnego dotyczy zwiększenia wynagrodzenia
zasadniczego, zaś dodatek funkcyjny pozostaje bez zmian i dodatek specjalny oraz stażowy
również pozostają na tym samym poziomie procentowym.
Sekretarz Gminy udzieliła odpowiedzi o łącznej kwocie obecnego wynagrodzenia z
wszystkimi przysługującymi na mocy prawa dodatkami.
Z uwagi na brak innych wniosków Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza z kwotą wynagrodzenia
zasadniczego 5400,00 zł brutto.
Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” oraz 2 głosami „wstrzymującymi”.
Ad. 9
Wolne wnioski i zapytania
- P. Burmistrz podziękował radnym za ustalone wynagrodzenie. Zapewnił, że postara się
wykonywać swoją pracę solidnie i sumiennie.
- P. Krzysztof Garbacz zwrócił uwagę na problem odśnieżania w małych miejscowościach
gminy, takich jak np. Dąbrowica. Przez Dąbrowice biegnie droga wojewódzka i ta jest dobrze
utrzymana, duże drogi, główne są odśnieżane, ale z bocznymi drogami jest gorzej. Nie ma
jeszcze takiej zimy, ale w poprzednich latach jak wiemy z doświadczenia drogi te były rzadko
odśnieżane i piaskowane. Zarządca drogi powinien rozdysponować sprzęt równo.
- P. Jacek Rzekęć zwrócił się z pytaniem do burmistrza czy jest szansa aby stara szkoła w
Hucie Deręgowskiej została do końca czerwca rozebrana, usunięta. Zawiązało się
stowarzyszenie, które chce organizować różne przedsięwzięcia przy Domu Ludowym, a ta
szkoła szpeci teren.
- P. Kamil Chmielowski zgłosił, że port od kilku miesięcy jest nieoświetlony. Spadł śnieg, jest
ślisko, ludzie spacerują, może być z tego kłopot. Była próba włamania do bosmanki, znajduje
się tam sprzęt. Podał propozycja aby chociaż jedna, dwie lampy świeciły się przy bosmance
przez całą noc dla bezpieczeństwa. Młodzi ludzie spotykają się pod grzybkiem, trochę
rozrabiają i niszczą go, byłoby bezpieczniej.
- P. Kamil Chmielowski zaznaczył, że burmistrz mówił, że światło w okresie świątecznym
będzie świecić się do godz. 1:30, a już w drugi dzień świąt zgasło o godz. 23:20.
- P. Kamil Kokoszka – zwrócił uwagę, że światło na Wólce Tanewskiej, świeci się do godz.
23:20 i niektórzy ludzie nie dojdą w tym czasie z pracy do domów. Prace kończą o godz.
23.00. Dobrze by było, aby światła w bocznych uliczkach świeciły się do godz. 23:30 lub
23:40. Jest bardzo ciemno.
- P. Bogusław Tofilski Sołtys wsi Wólka Tanewska omówił problem poboczy drogowych i
zauważył, że trzeba się zastanowić nad wykonaniem prac w pasach drogowych dróg
gminnych. Przejeżdżając przez gminę zauważyłem, że w zasadzie wszystkie drogi mają wyżej
położone pobocza niż asfalt. Woda zamiast odpływać na pobocza zbiera się na asfalcie, a w
warunkach pogodowych 4, 5 stopni mrozu asfalt pęka. Będę przypominał ten temat na
wiosnę, ale już teraz zgłaszam, aby uwzględnić środki na taką inwestycję.
Pan Tofilski w imieniu sołtysów złożył życzenia noworoczne.

- P. Roman Pokora zwrócił uwagę, że będzie w Gminnym Centrum Kultury remont kuchni i
należy też przygotować projekt na zrobienie parkingu przy GCK, zwiększyć miejsca
parkingowe, ułożyć kostkę. Parking wygląda źle.
Problem jest z autobusem dowożącym dzieci do szkoły, rodzice zgłaszają. Według mnie
trzeba wrócić do dawnej koncepcji, aby zatoczka autobusowa była przy domu kultury, żeby
tam autobusy zawracały. Niebezpieczne jest to, że autobus cofa w boczną uliczkę, inne
pojazdy podjeżdżają, dzieci podchodzą i kierowca może nie zobaczyć dziecka. Będzie
problem. Autobus powinien zatrzymywać się przy szkole, a zawracać przy GCK. Część placu
zieleni wyłożyć kostką, aby dzieci tam wysiadały, przed zakrętem. Obecnie jest
niebezpiecznie.
- P. Jurek Bryła przekazał iż pani mieszkająca na Zwolakach zgłosiła, że na drodze z Ulanowa
na Dąbrówkę i Dąbrowicę zostały uszkodzone znaki drogowe. Ponadto urwane zostały
wszystkie znaki stop na skrzyżowaniu dróg prowadzących na jarmark. Skrzyżowanie jest
dość niebezpieczne, wprawdzie widoczne, ale jeśli ktoś nie zna może doprowadzić do
wypadku. Należałoby to zgłosić do odpowiednich służb.
Odpowiedzi Burmistrza:
- Burmistrz zwrócił się do wszystkich w kwestii oświetlenia ulicznego. Kończy się rok
będziemy zgłaszać do zakładu energetycznego godziny świecenia lamp ulicznych. Proszę
podawać do pracownika pana Piotra Gątarza propozycje godzin, tak abyście Państwo Wy i
społeczeństwo byli zadowoleni z świecenia oświetlenia ulicznego.
Jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne to też nie jestem do końca zadowolony. Po ostatnich
uwagach niektórych z państwa radnych sprawdziliśmy rozpiskę jaką przekazaliśmy do
zakładu energetycznego i nie świeci się zgodnie z rozpiską. Świeci się o 10, w niektórych
miejscowościach o 20 minut krócej niż powinno się świecić. Pracownik uważał, że jest
dobrze i ja też tak uważałem dopóki nie sprawdziłem sam. Sprawdzała też pani skarbnik mieszkamy w innych miejscowościach i sytuacja wygląda w rzeczywistości inaczej niż to jest
na dyspozycjach wydanych do zakładu energetycznego.
- Odśnieżanie dróg gminnych: przychylam się do tego że do końca nie jest to dobrze robione,
ale jest zawsze dylemat czy więcej drogi piaskować czy więcej dróg remontować. Zlecenie na
piaskowanie dróg ZUK ma wydane. W niektórych miejscowościach już były piaskowane, w
innych jeszcze dodatkowo będą. Jeżeli chodzi i odśnieżania nie podlega dyskusji, że drogi
muszą być dobrze odśnieżone i przejezdne.
- Tak jak informowałem na zebraniu w Hucie Deręgowskiej informuję dzisiaj na sesji, że
szkoła będzie rozebrana w najbliższym czasie. Wystąpiliśmy do Starostwa o decyzję na
rozbiórkę tej szkoły. W decyzji jest też zaprojektowany parking. Będzie budowany parking
przed domem ludowym, tak aby to otoczenie wyglądało jak należy – tak jak w centrum
miejscowości wyglądać powinno.
- Prawdą jest, że oświetlenia w porcie nie ma. Elektryk ma zlecenia, powinno być wykonane.
Oświetlenie będzie działać na zasadzie oświetlenia ulicznego. Zamontowany będzie zegar,
będzie można na nim ustawiać godziny świecenia. Mieszkaniec Ulanowa pisał skargi, że
lampy w porcie niepotrzebnie świecą się całą noc, uwagi mieszkańców też musimy brać pod
uwagę. Wszystkie lampy spięte są w całość, nie ma możliwości aby jedna lampa świeciła się
inaczej, całą noc.

- Osobiście zgłaszałem, że w okresie świątecznym, tj. w Wigilię, w Boże Narodzenie i w
Szczepana światło ma się świecić do godz. 1:30. Tak też lampy powinny świecić się w
Sylwestra i w Nowy Rok.
- Jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne i problem który zgłasza radny Kamil Kokoszka, proszę o
sugestie, co do czasu świecenia. Nie jest to pierwsza osoba, która jest niezadowolona. Jeżeli
chodzi o 20 czy 30 minut to nie ma problemu aby się tak świeciło. Nie jest tak jak pojawiały
się informacje, że u nas oświetlenie świeci się najkrócej. U nas świeci się dłużej niż u
sąsiadów. Krócej świeci się na pewno w gminach Harasiuki, Jarocin, Krzeszów.
- Pobocza trzeba wykonać, rozmawialiśmy już wcześniej z przedstawicielem zarządu dróg
wojewódzkich. W okresie wiosennym i letnim przymierzymy się do tego, aby zebrać
nawierzchnię z poboczy. Rok rocznie drogi są piaskowane i ten piasek musi gdzieś zostać.
Usuniemy piasek, aby woda nie stała na ulicach, mogła spłynąć na pobocze, tak aby dla
uczestników ruchu drogowego było lepiej i wygodniej.
- Parking przy GCK: Mówiłem zawsze, że na razie gdy istnieją możliwości na pozyskanie
środków z zewnątrz, takie inwestycje realizujemy na jakie możemy pozyskać środki. Na
budowę parkingu przy GCK nie było możliwości. Możliwość była na pozyskanie środków na
remont kuchni w GCK i taka inwestycja będzie wykonana. Do końca marca kuchnia będzie
wyremontowana, będzie wyglądała jak należy.
- Bezpieczeństwo uczniów przy wysiadaniu z autobusu: W tym roku był organizowany
przetarg na dowóz uczniów i żaden dyrektor nie informował, że są jakieś problemy z
dowozem uczniów do szkół. Radny mówi że jest niebezpiecznie, a pani dyrektor z Ulanowa
na tą chwilę nic takiego nie zgłaszała. Trudno mi wiedzieć o wszystkich problemach jakie są
w poszczególnej szkole. Takie problemy można rozwiązać od ręki. Pani dyrektor z Wólki
Tanewskiej zgłaszała że są takie problemy. Zatoczka autobusowa została wykonana na placu
szkolnym, nie było innej możliwości. W Ulanowie można w różny sposób zorganizować
wyjazd czy wjazd. Autobus może dojeżdżać z różnych kierunków i wyjeżdżać też w różne
kierunki, tak żeby nie zawracać , nie cofać tyłem żeby nie powodować by bezpieczeństwo i
zdrowie dzieci było zagrożone.
- Znaki drogowe: Jeśli są znaki na miejscu to będą naprawione praktycznie od zaraz. Nie
może być tak, aby znak leżał obok słupka. Jest do droga powiatowa i wojewódzka – krzyżują
się. Zarządców tych dróg poinformujemy o tym. Droga w Dąbrówce jest drogą powiatową, a
droga w kierunku Dąbrowicy jest drogą wojewódzką. Właścicieli tych dróg o znakach
poinformujemy telefonicznie, a jeśli nie będzie zrobione to pisemnie.
- P. Bogusław Tofilski wypowiedział się jako przedstawiciel dróg wojewódzkich, że jutro
rano zostanie wysłana ekipa aby znaki drogowe przy drogach wojewódzkich zostały
naprawione.
- P. Teresa Pracownik – dyrektor ZS w Ulanowie dołączyła się do apelu radnego Pokory
dotyczącego niebezpieczeństwa związanego z wysiadaniem uczniów z autobusu. Jest zakręt
autobusy zatrzymują się i dzieci są narażone na niebezpieczeństwo. Apelowałam o to, aby
zrobić zatoczkę przy GCK. Na pewno zwiększyłoby to bezpieczeństwo dzieci. W miarę
możliwości o to proszę.
Druga sprawa, też moja prośba o plac zabaw przy szkole. Są place w różnych małych
miejscowościach, a tam gdzie dzieci jest najwięcej w gminie, czyli w szkole takiego placu

zabaw nie ma. Bardzo proszę, aby przemyśleć ten temat i w miarę możliwości na wiosnę, jak
będą środki apeluję, aby plac zabaw przy szkole wykonać.
- P. Kamil Kokoszka poruszył problem wałęsających się psów. Stwierdził, że trzeba podjąć
decyzję czy wysyłać do ludzi pisma, aby zamykali psy, pilnowali, stosować kary bo problem
jest duży. Gdzieniegdzie psów biega po kilka razem i jest to naprawdę niebezpieczne dla
dzieci które wracają ze szkoły.
Temat został podjęty przez ogół radnych.
- P. Mieczysław Świercz Sołtys wsi Dąbrowica zauważył, że z psami wałęsającymi trzeba
zrobić porządek. Zgłaszać na policę, każdy przecież wie, czyj ten pies jest.
- Burmistrz zaznaczył, że zrobienie zatoki autobusowej nie jest takie proste, potrzebna jest
dokumentacja. Nie będzie to zrobione od zaraz. Zwrócił się do pani dyrektor ZS w Ulanowie,
że problem ten trzeba rozwiązać od zaraz. Trzeba interweniować u dyrekcji PKS, żeby
autobusy jeździły w odpowiednich kierunkach. W takich kierunkach, które są bezpieczne.
Jeśli nie ma takiego miejsca, trzeba jechać na teren ośrodka wypoczynkowego, tam jest
zatoka autobusowa mogą autobusy nawrócić. Autobusy muszą jeździć zgodnie z prawem i
bezpiecznie.
- Plac zabaw przy szkole: Przy innych szkołach są place zabaw, ale inne szkoły pisały pisma
w tej sprawie, tak jak piszą do budżetu gminy. Ja nie widziałem, aby wpłynęło od pani
dyrektor pismo w sprawie placu zabaw. Pani skarbnik sprawdzi czy takie pisma były.
- Pani dyrektor stwierdziła, że rok rocznie, od kilku lat pisze o plac zabaw przy szkole.
- Wałęsające się psy: Burmistrz przyznał że jest problem z wałęsającymi się psami w każdej
miejscowości. Poprosił, aby radni i sołtysi interweniowali zanim pies kogoś ugryzie, czy coś
złego się wydarzy. Należy dzwonić na policję. Jeśli ktoś nie ma cywilnej odwagi, aby
zgłaszać na policję samemu, to prosi zadzwonić do urzędu, a pracownik zgłosi to na policję.
Bezpańskich psów jest bardzo mało. Pojawiają się i te psy wyłapujemy z lekarzem
weterynarii. Te psy są przetrzymywane w zakładzie weterynarii, szukamy chętnych i
przekazujemy nowym właścicielom.
Swego czasu była już taka sprawa z wałęsającymi się psami, były zgłoszenia, że w Ulanowie
biegają psy. Zgłosiłem sprawę na policję i w momencie te psy przestały biegać. Takie
możliwości ma każdy z państwa, trzeba zadzwonić i zgłosić. Każdy właściciel powinien o
swoje zwierzę zadbać. Czekamy na informacje od państwa będziemy rozwiązywać takie
problemy. Wspólnie starajmy się rozwiązać ten problem, wszyscy wiemy czyj jest pies, a nikt
nie chce powiedzieć.
- P. Dominik Kozioł zapytał czy prawdą jest, że na teren gminy, miejscowość Borki pan
Roczniak – producent drzwi ma zamiar przenieść zakład. Jak prawdopodobne jest, że ta
inwestycja powstanie w naszej gminie.
- Burmistrz przekazał, że rozmowy takie prowadzone są od dłuższego czasu. Pan Roczniak
obecnie chce kupić od wspólnoty serwitutowej 8 ha ziemi pod budownictwo.
Nie wiem jakie zamiary konkretnie są pana Roczniaka, czy chce budować zakład czy tylko na
razie przygotowuje teren pod zakład. Miał wystąpić o wydanie decyzji środowiskowej, ale do
dnia dzisiejszego nie ma takiego zgłoszenia. Na taki zakład musi być wydana decyzja
środowiskowa, jest proces długoterminowy, minimum pół roku, może dłużej. Bardzo dobrze
by było, aby taki zakład na terenie naszej gminy powstał, a jak będzie trudno precyzyjnie
odpowiedzieć. Właściciele wspólnoty serwitutowej wyrażają chęć zbycia ziemi pod ten

zakład, także myślę że sytuacja jest rozwojowa, ale jak będzie trudno o tym mówić.
Odbywały się spotkania w tej sprawie, brali w nim udział również pan przewodniczący i
państwo wiceprzewodniczący. Pan Roczniak przyjeżdżał do urzędu zapoznać się z sytuacją,
byli w tym czasie państwo przewodniczący więc poprosiłem ich na to spotkanie. Sprawa nie
idzie zbyt szybko do przodu. Pan Roczniak ma problemy z rozbudową swojego zakładu w
Zarzeczu, mają obok budować autostradę, więc nie ma tam specjalnie dobrej sytuacji do
rozwoju zakładu. W związku z tym szuka terenów, które byłyby atrakcyjne dla budowy
takiego zakładu.
Ad. 10
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
złożył wszystkim państwu życzenia noworoczne, podziękował za uczestnictwo i zamknął
obrady III Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.
Protokołował: Magdalena Hasiak

