R A D A M IE J S K A
w A n n o p o lu
w o j. lu b e ls k ie

PROTOKÓŁ V I/15

z szóstej sesji VII kadencji Rady Miejskiej Annopol odbytej w dniu
30 marca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.
Sesja jest nagrywana.
W sesji uczestniczyli radni, w liczbie 13-stu jak załączona lista obecności.
Radni nieobecni : Danuta Ćwik, Waldemar Rakwał . Radny Czesław Kowal
spóźnił się 5 minut.
W sesji udział brali:
1. Wiesław Liwiński
- Burmistrz Annopola
2. Roman Wiśniewski
- Zastępca Burmistrza
3. Sławomir Cielepała - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
4. Stefan Stachula
- Członek Zarządu Powiatu
5. Jadwiga Łukasiewicz - Sekretarz Gminy
6. Lila Kaczor
- Skarbnik Gminy
7. Sławomir Lis
- Radca Prawny Urzędu
8. Paweł Bieleń
-Dziennikarz
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
2. Sołtysi
Listy obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowią załącznik do protokołu.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej,
3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w budżecie gminy na 2015 r,
c) zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i określenia wynagrodzenia za inkaso,
d) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie gminy Annopol na 2015 rok,
e) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania
pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice - Księżomierz
w m. Natalin, gm. Annopol”,
h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania
pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr 2707L Sucha Wólka - Grabówka
Stara w m. Grabówka, gm. Annopol”,
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i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania
pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr 2709L m. Wymysłów, gm. Annopol”,
j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania
pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr 2713L Zaklików-Borów w m.
Borów, Gm. Annopol,
6. Sprawozdania:
a) z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za
rok 2014,
b) za 2014 r. z realizacji zadań określonych w Strategii Integracji i
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2008- 2015,
7. Wolne wnioski i informacje,
8. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. pkt.l
Zbigniew Pniewski -Przewodniczący Rady otwierając obrady szóstej sesji
Rady Miejskiej powitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził ąuorum
obecnością 15-stu Radnych i poinformował, że Rada jest władna do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski przedstawił porządek
obrad sesji następnie pytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad sesji który
Radni otrzymali w statutowym terminie wraz z materiałami na sesję.
Roman Wiśniewski - Zastępca Burmistrza wniósł o rozszerzenie porządku
obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od
trybu przetargowego zawarcia umowy najmu.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jeszcze jakieś inne
wnioski dotyczące porządku obrad sesji. Innych wniosków do porządku obrad
nie wniesiono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w brzmieniu wniesionym przez wnioskodawcę.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała jednogłośnie 13-stoma
głosami „za”, 0 „przeciwnych”, 0 „wstrzymujących się” i przyjęła wniosek.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski poinformował, że
wprowadzony wnioskiem projekt uchwały będzie stanowił pkt 5k) i poddał
rozszerzony projekt porządku obrad sesji pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała jednogłośnie 13-stoma
głosami „za”, 0 „przeciwnych”, 0 „wstrzymujących się” i przyjęła
rozszerzony porządek obrad sesji.
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Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej,
3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w budżecie gminy na 2015 r,
c) zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i określenia wynagrodzenia za inkaso,
d) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie gminy Annopol na 2015 rok,
e) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania
pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice - Księżomierz
w m. Natalin, gm. Annopol”,
h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania
pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr 2707L Sucha Wólka - Grabówka
Stara w m. Grabówka, gm. Annopol”,
i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania
pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr 2709L m. Wymysłów, gm. Annopol”,
j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania
pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr 2713L Zaklików-Borów w m.
Borów, Gm. Annopol,
k) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres powyżej
trzech lat oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu.
6. Sprawozdania:
a) z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za
rok 2014,
b) za 2014 r. z realizacji zadań określonych w Strategii Integracji i
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2008- 2015,
7. Wolne wnioski i informacje,
8. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Rady -Zbigniew Pniewski poinformował, że protokół
z piątej sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w ustawowym terminie i
opublikowany w BIP-ie.
Przewodniczący Rady pytał, czy do treści protokołu są uwagi.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z brakiem uwag protokół
z V sesji Rady Miejskiej Annopol został przez Radnych przyjęty.
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Ad. pkt 3.
Burmistrz - Wiesław Liwiński złożył sprawozdanie ze swojej działalności za
okres od 241utego do 30 marca 2015r, które stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady -Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś zapytania
w kwestii sprawozdania złożonego przez Burmistrza.
Radni uwag i zapytań nie zgłaszali, w związku z tym przystąpiono do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. pkt 4.
Przewodniczący Rady -Zbigniew Pniewski poinformował, że w okresie od
poprzedniej sesji nie wpłynęła od Radnych żadna interpelacja i zapytanie na
piśmie, następnie Przewodniczący Rady pytał, czy są interpelacje ustne.
Głos zabrał Radny Andrzej Bownik, który w imieniu społeczeństwa
podziękował za jabłka rozdawane za darmo na rzecz mieszkańców, jednocześnie
zapytał kiedy będzie sprowadzone kruszywo na wybite pobocza, zasygnalizował,
że zadaszenia na przystankach autobusowych wymagają naprawy, Radny dodał,
że należy coś zrobić z Bacutilem, ponieważ źle się prezentuje na tle nowych
Zakładów Produkcyjnych.
Burmistrz - Wiesław Liwiński poinformował, że w roku bieżącym nie będzie
ogłaszany przetarg na kruszywo a jedynie będą zbierane oferty, jeśli drogi
i pobocza będą suche, kruszywo będzie rozwiezione. Odnośnie Bacutilu
Burmistrz wyjaśnił, że Radca prawny gminy aktualnie pracuje nad tym tematem,
również Pani Skarbnik poczyniła kroki w tym kierunku, nawiązując współpracę
z Kancelaria Prawniczą z Warszawy, ale sprawa jest trudna. Jeśli chodzi
o przystanki autobusowe, zaplanowano zakup 2 przystanków i dodatkowo 1 do
miejscowości Sucha Wólka na którego zakup zostały dołożone środki z funduszu
sołeckiego. Jeśli będzie taka możliwość będą również zakupione mniejsze
przystanki.
Radna Zenobia Jarmuła - oznajmiła odnośnie pojemników na odpady, iż wie,
że brak jest funduszy na ten cel, jednak będzie pisać kolejne pisma w tej sprawie.
Radny Zdzisław Romański - poruszył problem dotyczący drogi w miejscowości
Kopiec (tj. od Państwa Łysunik do Państwa Jabłońskich). Otóż droga, która
znajdowała się na posesji Państwa Piątek została „zaorana” co pozbawiło
mieszkańców czterech gospodarstw dojazdu do drogi głównej.
Burmistrz - Wiesław Liwiński wyjaśnił, że gmina w ubiegłych latach starała się
odkupić od prywatnych właścicieli te działki, niestety bezskutecznie, natomiast
jeszcze raz postara się przedyskutować tą kwestię i ewentualnie odkupić jedną z
działek pod drogę dojazdową.
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Barbara Rudy - sołtys wsi Borów przypomniała, że w ubiegłym roku był
składany wniosek odnośnie budowy przystanku w Borowie, lecz do tego czasu
przystanek nie został postawiony.
Radny Grzegorz Wójcik - dodał, że Dyrektor Szkoły w Borowie wyraził zgodę
na budowę przystanku.
Ryszard Maziarz - sołtys wsi Kosin również zwrócił się z prośbą o postawienie
przystanku, zaznaczył, że zatoczka autobusowa została już wykonana.
Burmistrz - wyjaśnił, że z budową przystanku przy drogach gminnych lub
powiatowych nie ma trudności, natomiast w kwestii dotyczącej budowy
przystanku przy drodze wojewódzkiej lub krajowej robi się większy problem,
gdyż gmina musi wystąpić z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o
pozwolenie na taką budowę.
Przewodniczący Rady -Zbigniew Pniewski pytał, czy są jeszcze jakieś
zapytania w tej kwestii.
Radny Wiesław Dąbrowski - zwrócił się z pytaniem odnośnie pojemników, czy
Remondis nie może bezpłatnie użyczyć pojemników na odpady mieszkańcom
Annopola?
Radna Zenobia Jarmuła - poinformowała, że w tej kwestii wysłano wniosek do
firmy Remondis, który również otrzymała do wiadomości, natomiast brak jest
jakiejkolwiek odpowiedzi do dnia dzisiejszego.
Paweł Mikita - Przewodniczący Zarządu Osiedla Annopola II zasygnalizował,
że należy się zastanowić jak zagospodarować teren na hałdzie.
Burmistrz -Wiesław Liwiński poinformował, że do takiego stanu drzewostanu
na hałdzie doprowadzili sami mieszkańcy w związku z wycinką choinek, dlatego
pozostałe chorują. Burmistrz podkreślił, aby nic nie robić w tej sprawie,
ponieważ będą wykonywane prace w związku z planowaną trasą turystyczną.
Jadwiga Łukasiewicz - Sekretarz Gminy zwróciła się z informacją do sołtysów,
iż wpływają wnioski o udostępnienie informacji publicznej tj. o podanie danych
adresowych oraz nr telefonów, adresów e-mail do każdego wybranego sołtysa
w celu załatwiania spraw publicznych oraz przekazywania informacji prosiła o
wyrażenie swojej woli na piśmie względem powyższego.
Ad. pkt 5a).
Lila Kaczor - Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na 2015r. i poinformowała, że dochody
zwiększono o kwotę 491.984,00 zł, wydatki zwiększono o kwotę 624.381,00zł
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oraz zwiększono przychody o kwotę 332.397,00 zł i rozchody o kwotę
200.000.00 zł. Przychody stanowią kwotę wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. W poz. 6 tj. kwotę długu na 2015r. wyliczono
w następujący sposób: Kwota długu z 2014r. = 7.409.823,71 (wykonanie 2014r.)
plus 8.032.397,00 - przychody ( wolne środki w kwocie 332.397,00 zł,
planowane zaciągnięcie kredytu w 2015r. w kwocie 1.900.000,00 zł oraz kredyt
na wykonanie kolektorów w kwocie 5.800.000,00 zł ), minus 7.000.000,00 rozchody( planowana spłata kredytów w 2015 r. w kwocie 1.200.000,00 zł oraz
spłata kredytu na wykonanie kolektorów w kwocie 5.800.000,00 zł), minus
29.823,71 - zobowiązania wymagalne ZGKiM w Annopolu = 8.080.000,00 tj.
plan na 2015r.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Wiesława Dąbrowskiego o opinię do powyższego projektu uchwały.
Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na
posiedzeniu w dniu 25.03.2015r. komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy
projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono,
w związku z tym Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr VI/32/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.
Ad. pkt 5b).
Lila Kaczor - Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały sprawie zmian
w budżecie gminy na 2015r. i poinformowała, że :
Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 491.984,00 zł oraz dokonuje się
zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 624.381,00 zł oraz dokonuje się
zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr
2 do niniejszej uchwały.
Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę ogółem
332.397,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Zwiększa się plan rozchodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę ogółem
200.000.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
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W Uchwale nr 111/9/14 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 29 grudnia 2014 roku
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.032.397,00 zł. Źródłami
pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3”
2. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 8.000.000,00 zł. „
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 111/9/14 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 29
grudnia 2014 roku „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały”.
Załącznik nr 5 do Uchwały nr 111/9/14 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia
29 grudnia 2014 roku „Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi
programami inwestycyjnymi w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku
do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 7 do Uchwały nr 111/9/14 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia
29 grudnia 2014 roku „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych w 2015r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
Załącznik nr 9 do Uchwały nr 111/9/14 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia
29 grudnia 2014 roku „Wykaz zadań przyjętych do realizacji w 2015r. w ramach
środków Funduszu Sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
Po dokonaniu tych zmian budżet gminy na 2015 rok wynosi:
- po stronie dochodów
32.723.633,00
w tym dochody bieżące
23.795.660,00
dochody majątkowe
8.927.973,00
- po stronie przychodów
8.032.397,00
- po stronie wydatków
33.756.030,00
w tym wydatki bieżące
22.109.584,89
wydatki majątkowe
11.646.445,11
- po stronie rozchodów
7.000.000,00
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Wiesława Dąbrowskiego o opinię do powyższego projektu uchwały.
Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na
posiedzeniu w dniu 25.03.2015r. komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy
projekt uchwały wraz z autopoprawką złożoną na posiedzeniu komisji.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Radny Andrzej Bownik miał wątpliwości w związku z tym, że już trzeci rok
z rzędu środki z FORG przeznacza się na remont dróg dojazdowych do pól
w miejscowości Natalin.
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Roman Wiśniewski - Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że wniosek na środki
z FOGR był składany dwa razy i dopiero uzyskano środki, natomiast
w miejscowości Swieciechów wykonano remont dróg za kwotę 120.000,00 zł.
Zastępca Burmistrza dodał, że na drogę miedzy cmentarzami w Swieciechowie są
zabezpieczone środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł.
r

Dalszych zapytań i uwag nie wniesiono przedstawionego projektu uchwały,
w związku z tym Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr VI/33/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski poinformował, że na dzisiejszą
sesję anonsował swoje przybycie nowo wybrany Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych Pan Sławomir Cierepała, który przybył właśnie na sesję.
W związku z tym Przewodniczący Rady prosił o zabranie głosu Pana Dyrektora.
Pan Sławomir Cielepała - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
poinformował, że swoją kadencję pełni od 8 dni i chciał na początku swojej
działalności usłyszeć opinie na temat obecnego stanu dróg powiatowych Dodał,
że potrzebne są interwencje mieszkańców w sprawie działań organizacyjnych (tj.
podcinki drzew, „łataniu dziur”, oczyszczaniu rowów). Wyjaśnił, że jeżeli chodzi
o stan dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych ma pod sobą ponad 408 km
dróg, z czego ponad 380 km są to drogi utwardzone, pozostała część to drogi
gruntowe. Dodał również, że jeżeli chodzi o inwestycje w projekcie budżetu
gminy -współpraca Starostwa Powiatowego z Urzędem Miejskim w Annopolu będą to cztery odcinki dróg. Po ostatniej sesji Rady Powiatu i interpelacji
Członka Zarządu Pana Stefana Stachuli, częściowo został dowieziony do
miejscowości Wymysłów tłuczeń, nie zostało to zrealizowane w całości ze
względu na kłopoty ze sprzętem. Na chwilę obecną zostanie wyremontowane
1090 m dróg w czterech odcinkach, łączna inwestycja stanowi kwotę 260 tys. z ł .
Radny Grzegorz Wójcik pytał na co będą przeznaczone oszczędności powstałe
w związku z lekka zimą.
Pan Dyrektor ZDP Sławomir Cielepała wyjaśnił, że środki powstałe
z oszczędności będą przeznaczone na wydłużenie odcinków remontowanych
dróg.
8

Na wszystkie zadania remontu dróg powiatowych będzie przeprowadzony
przetarg i będzie wykonywać jedna firma. Każda gmina będzie traktowana jako
jedno zadanie.
Radna Anna Wąsik pytała czy będą przeglądy dróg powiatowych po zimie,
Radny zwrócił uwagę na zamulone pobocza dróg.
Pan Dyrektor ZDP Sławomir Cielepała wyjaśnił, że przeglądy dróg
powiatowych są w gestii powiatu, ale jeszcze w tej chwili pogoda na to nie
pozwala. Dyrektor dodał, że połowę budżetu stanowią płace, natomiast pozostałe
środki będą przeznaczone na remonty dróg.
Radny Zdzisław Romański był zadowolony z informacji, że oszczędności jakie
powstały z powodu lekkiej zimy będą wykorzystane na wydłużenie
remontowanych odcinków dróg.
Radny Edward Koba pytał odnośnie nazewnictwa przystanków przy drogach
powiatowych w miejscowościach Borów, Janiszów i Zabełcze inne są w uchwale
Rady Miejskiej, Radny pytał czy w powiecie nastąpiły zmiany i zmieniono
nazewnictwo.
Pan Dyrektor ZDP Sławomir Cielepała nadmienił, że dopiero objął to
stanowisko i nie jest jeszcze zorientowany w tej sprawie, postara się wyjaśnić i
odpowiedzieć.
Radny Andrzej Bownik pytał kiedy będą remontowane dziury na drogach.
Pan Dyrektor ZDP Sławomir Cielepała poinformował, że przetarg na emulsje
asfaltową został rozstrzygnięty, pierwsze łatanie dziur odbywa się w
Gościeradowie.
Radny Wiesław Dąbrowski przypomniał, że droga powiatowa Bliskowice Natalin jest ujęta w planach. Jeżeli tą droga będzie dostarczany materiał na
budowę wałów, Radny prosił o zwrócenie uwagi na to aby dopilnować, aby ten
remont był wykonany.
Pan Dyrektor ZDP Sławomir Cielepała wyjaśnił, że budżetem jakim dysponuje
ZDP nie ma możliwości, aby to wykonać, natomiast łatanie dziur będzie
wykonywane, ale ze wzglądu na aur^ pogodową trudno określić kiedy.
Józef Wilkos -Sołtys wsi Grabówka pytał do zwrócić, aby można było utworzyć
przystanek na żądanie.
Jolanta Spyra - Sołtys wsi Baraki przypomniała, że wielokrotnie było zgłaszane
o podcięcie gałęzi przy drogach powiatowych.
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Pan Dyrektor ZDP Sławomir Cielepała poinformował, że odnośnie przystanku
na żądanie należy złożyć podanie do Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
Natomiast Oodnosnie podcinania gałęzi ,będzie wynajęta zwyżka i gałęzie
zostaną obcięte.
Dalszej dyskusji w tym temacie nie podejmowano, w związku z tym
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski podziękował za udzielone
wyjaśnienia Panu Sławomirowi Cielepała Dyrektorowi ZDW.
Ad. pkt 5c).
Jadwiga Łukasiewicz - Sekretarz gminy poinformowała, że Radni otrzymali
projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Natomiast
złącznik do uchwały uwzględniający aktualnych inkasentów został przekazany
przed sesją. Pani Sekretarz wyjaśniła, że w dniu przekazania materiałów nie we
wszystkich sołectwach dokonano wyboru sołtysa, co uniemożliwiło
przygotowanie załącznika. Następnie Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i określenia wynagrodzenia za inkaso wraz z załącznikiem w którym wymieniono
inkasentów w poszczególnych sołectwach i Osiedla Annopol, II.
Następnie Skarbnik Gminy Lila Kaczor prosiła nowo wybranych sołtysów o
podanie nr. konta oraz nr. telefonu.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono,
w związku z tym Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia
za inkaso.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr VI/34/15 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.
Na wniosek Radnych Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, która trwała od
godz. 955 do godz. 1010.
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Ad. pkt 5d).
Po przerwie wznowiono obrady i głos zabrał Stanisław Szydłowski - insp. ds.
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, który przedstawił projekt uchwały
w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Annopol na 2015 rok i
poinformował, że zgodnie z art. 1la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt, Rada Gminy zobligowana jest corocznie do 31 marca uchwalić
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Program obejmuje; zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w
schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich
dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo
kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa
rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt. Z powierzonych obowiązków gmina wywiązuje się poprzez
to, że posiada podpisaną umowę na odławianie bezdomnych zwierząt i
umieszczanie ich w schronisku w Nowodworze kJ Lubartowa. W ramach
postanowień umownych schronisko zapewnia zwierzętom wyżywienie, opiekę
weterynaryjną, oznakowanie elektroniczne oraz sterylizację. Zabiegi te
wykonywane są po upływnie 14 dni od pobytu zwierzęcia w schronisku z uwagi
na możliwość zgłoszenia się właściciela zwierzęcia. Schronisko podejmuje się
prowadzenia akcji związanej z poszukiwaniem nowego właściciela zwierzęcia.
Szczenięta w ślepym miocie zleceniobiorca zabiera bezpłatnie, ale tylko razem
z matką. Zwierzęta agresywne i stwarzające zagrożenie odławiane będą w trybie

natychmiastowym po zgłoszeniu telefonicznym . Za każde odłowione zwierzę
gmina płaci 1.353,00 zł + jednorazową opłatę rezerwacyjną w kwocie 2.460,00
zł na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Na 2015r. gmina zabezpieczyła w budżecie ogólnie kwotę 25.000,00 zł. Gmina
ma również podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym pana Wojciecha
Matwieja na podstawie której zwierzęta, które uległy wypadkowi, okaleczone,
trafiają do lecznicy. O dalszym losie zwierząt decyduje lekarz weterynarii. W
przypadku odebrania właścicielowi zwierzęcia gospodarskiego z powodu
śmierci właściciela lub znęcania się nad zwierzęciem zwierzę to trafi do
gospodarstwa Pana Tomasza Szota z Bliskowic, z którym gmina ma podpisaną
umowę na tymczasową opiekę nad zwierzętami. Program opieki nad zwierzętami
został pozytywnie zaopiniowany przez Straż Ochrony Zwierząt, Towarzystwo
Ochrony nad Zwierzętami z Lublina, Koło Łowieckie, Powiatowego Lekarza
Weterynarii, który stwierdził, że program odpowiada wymogom ustawowym
i może być realizowany w 2015r.
Przewodniczący Rady-Zbigniew Pniewski prosił Andrzeja Bownika
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy o opinię
do powyższego projektu uchwały.
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Andrzej Bownik - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Gminy poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś zapytania bądź
uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku
z tym Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Annopol na 2015 rok.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała jednogłośnie :
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymał się”
1 podjęła uchwałę Nr VI/35/15 w sprawie uchwalenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie gminy Annopol na 2015 rok.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2014 rok.
Ad. pkt 5e).
Aneta Grzesik - Kierownik Referatu ds. obsługi Oświaty przedstawiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i poinformowała, że na
poprzednie sesji ta uchwała była podejmowana , ale na ówczesny czas nie było
wiedzy, że ta uchwała stanowi prawo miejscowe.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono,
w związku z tym Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr VI/36/15 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad
żłobkami.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.
Ad. pkt 5f).
Magdalena Młynarczyk - insp. ds. edukacji kultury i sportu omówiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 i poinformowała, że ustawa
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o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła obowiązek
przedstawienia sprawozdania do 30 kwietnia za rok poprzedni. Sprawozdanie za
2014 rok zostało przygotowane omówione i przeanalizowane na posiedzeniu
Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Rady -Zbigniew Pniewski prosił Annę Wąsik Przewodniczącą
Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych o opinię do powyższego
projektu uchwały.
Anna Wąsik - Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw
Socjalnych poinformowała, że projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem, był
analizowany na posiedzeniu Komisji, po wyjaśnieniach został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś zapytania bądź
uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, w związku
z tym Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2014
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr VI/37/15 w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok
2014.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.
Ad. pkt 5g).
Roman Wiśniewski - Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację
zadania pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice Księżomierz w m. Natalin, gm. Annopol”. Zastępca Burmistrza dodał, że na
tych odcinakach były oględziny ponieważ pobocza sa zniszczone i konieczne jest
uzupełnienie i podbudowa poboczy.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Wiesława Dąbrowskiego o opinię do powyższego projektu uchwały.
Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na
posiedzeniu w dniu 25.03.2015r. komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy
projekt uchwały.

13

Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono,
w związku z tym Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr
2644L Bliskowice - Księżomierz w m. Natalin, gm. Annopol”,
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr VI/38/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Odnowa drogi
powiatowej nr 2644L Bliskowice - Księżomierz w m. Natalin, gm. Annopol”,
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.
Ad. pkt 5h).
Roman Wiśniewski - Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację
zadania pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr 2707L Sucha Wólka Grabówka Stara w m. Grabówka, gm. Annopol”,
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Wiesława Dąbrowskiego o opinię do powyższego projektu uchwały.
Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na
posiedzeniu w dniu 25.03.2015r. komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy
projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono,
w związku z tym Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej
nr 2707L Sucha Wólka - Grabówka Stara w m. Grabówka, gm. Annopol”,
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr VI/39/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Odnowa drogi
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powiatowej nr 2707L Sucha Wólka - Grabówka Stara w m. Grabówka,
gm. Annopol.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.

Ad. pkt 5i).
Roman Wiśniewski - Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację
zadania pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr 2709L m. Wymysłów, gm.
Annopol”, Zastępca Burmistrza dodał, że jest to najdłuższy odcinek drogi do
której gmina współfinansuje kwotę 60 tys. zł, 40 tys. zł Zarząd Dróg
Wojewódzkich oraz z Funduszu Sołeckiego 10 tys. zł.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Wiesława Dąbrowskiego o opinię do powyższego projektu uchwały.
Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na
posiedzeniu w dniu 25.03.2015r. komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy
projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono,
w związku z tym Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr
2709L m. Wymysłów, gm. Annopol”,
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr VI/40/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Odnowa drogi
powiatowej nr 2709L m. Wymysłów, gm. Annopol”,
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.
Ad. pkt 5j).
Roman Wiśniewski - Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację
zadania pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr 2713L Zaklików-Borów
w m. Borów, Gm. Annopol i poinformował, że jest do odcinek o długości
170 mb. nad przepustem .
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Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Wiesława Dąbrowskiego o opinię do powyższego projektu uchwały.
Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na
posiedzeniu w dniu 25.03.2015r. komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy
projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Rudy Barbara - Sołtys wsi Borów pytała czy przy cmentarzu będzie zatoczka .
Roman Wiśniewski - Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że zatoczka nie jest ujęta
w planie.
Dalszych zapytań i uwag do projektu uchwały nie wniesiono, w związku z tym
Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na
realizację zadania pod nazwą „Odnowa drogi powiatowej nr 2713L ZaklikówBorów w m. Borów, Gm. Annopol,
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr VI/41/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Odnowa drogi
powiatowej nr 2713L Zaklików-Borów w m. Borów, Gm. Annopol,
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.
Ad. pkt 5k).
Halina Stan - insp. ds. gospodarki nieruchomościami przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości
na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia
umowy najmu. Poinformowała, że zgodnie z uchwałą wyraża się zgodę na
zawarcie na okres powyżej trzech lat umowy najmu nieruchomości stanowiącej
działkę gruntu Nr 1/52 o powierzchni 1,9997 ha, położonej w Annopolu, obręb
Annopol, jak również wyraża się zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego
zawarcia umowy o której mowa powyżej.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jakieś zapytania bądź
uwagi do powyższego projektu uchwały?
Radny Zdzisław Romański - poinformował, że ta kwestia była omawiana na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy jednak patrząc
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w obecnej sytuacji na mapę załączoną do uchwały Radny pytał gdzie będzie się
znajdować droga dojazdowa do tej działki?

Halina Stan insp. ds. gospodarki nieruchomościami wyjaśniła, że droga
dojazdowa do działki jest wyznaczona, jest nią droga asfaltowa, która oddziela
działkę TB Fruit, a Metalchem tj. granica pomiędzy działką 1/58 a działką 1/55.
Radny Zdzisław Romański -nadmienił, że istnieje droga pomiędzy TB Fruit a
Bacutilem, jednak ona się nie nadaje do użytkowania, Radny zwrócił uwagę, że
jeżeli Bacutil byłby własnością gminy to ta działka byłaby również do sprzedaży.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił Andrzeja Bownika
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy o opinię
do powyższego projektu uchwały.
Andrzej Bownik - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Gminy poinformował, że na posiedzeniu Komisji był obecny przedstawiciel
firmy Pan Kundel Łukasz, który złożył wniosek w sprawie wydzierżawienia na
okres 10 lat działki gminnej nr ewid. 1/52 z przeznaczeniem na budowę chłodni
owoców miękkich. Po tym okresie zamierza nabyć tę działkę na własność
i zatrudnić mieszkańców z gminy Annopol. Komisja pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski pytał, czy są jeszcze jakieś
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały dalszych zapytań i uwag nie wniesiono,
w związku z tym Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od trybu
przetargowego zawarcia umowy najmu.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
13 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr VI/42/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy najmu nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz na
odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu
ORM. 0007. 2015 rok.
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Ad. pkt 6 a).
Grażyna Kruszec - Kierownik OPS w Annopolu omówiła Sprawozdanie
z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2014
i poinformowała, zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 135 z
późn. zm.) zadania gminy z zakresu wspierania rodziny organizuje wyznaczony
przez Burmistrza podmiot, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Cytowana
ustawa nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacji pieczy
zastępczej, w zakresie ustalonym, ustawą. Z art. 179 ust.l cytowanej ustawy do
dnia 31 marca każdego roku wójt, burmistrz składa radzie gminy roczne
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia
potrzeby związane z realizacją zadań. Zgodnie z art. 191 ust 8-9 gmina przed
umieszczeniem po raz pierwszy dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi
wydatki w wysokości; w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej -10% ,
w drugim roku 30%, w trzecim roku i następnych latach 50% wydatków pobytu
dziecka w pieczy zastępczej. Analogicznie gmina ponosi odpłatność za pobyt
dzieci w placówce opiekuń - wychów. - Dom Dziecka jak w rodzinie zastępczej
tj. 10, 20 i 30 %. Asystent rodziny to osoba która wspiera rodzinę w jej
codziennym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych aby w przyszłości
członkowie tej rodziny mogli samodzielnie pokonywać trudności życiowe
zwłaszcza te dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny prowadzi
pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania i za jej zgodą. W roku 2014 gmina
poniosła koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych w
kwocie 28.743,56 zł. Koszt ten dotyczył umieszczenia 9 dzieci w 5 rodzinach
zastępczych. W 2014 roku nie odnotowano nowych przypadków umieszczania
dzieci w Domu Dziecka. Podsumowując powyższe sprawozdanie należy
stwierdzić, iż niezbędnym działaniem profilaktycznym jest przede wszystkim
zapewnienie rodzinom możliwości korzystania z pomocy asystenta rodziny.
Jeśli gmina nie będzie podejmować działań profilaktycznych, kryzys w rodzinach
będzie się powiększał, a w sytuacji, gdy dzieci trafia do systemu pieczy
zastępczej, gmina i tak będzie ponosić koszty ich utrzymania, które co roku będą
wzrastać o określone w ustawie wartości procentowe.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski prosił o opinię - Annę WąsikPrzewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury , Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Anna Wąsik - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury , Zdrowia i Spraw
Socjalnych poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2014.
Przewodniczący Rady pytał, czy do przedstawionego sprawozdania realizacji
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2013 są pytania
bądź uwagi.
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W związku z tym, że do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono zapytań
i uwag, również Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie,
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski zaznaczył, że mając na uwadze
pozytywną opinię Komisji oraz brak uwag i pytań ze strony Radnych Rada
stwierdził, że sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej za rok 2014 uznaje się za przyjęte.
Ad. pkt 6 b).
Grażyna Kruszec Kierownik OPS w Annopolu omówiła sprawozdanie za
2014 r. z realizacji zadań określonych w Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2008- 2015 i poinformowała, że
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych wynika z art.17 ust.l ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 roku Dz. U. z 2015r. poz. 163. Jest to zadanie własne gminy o charakterze
obowiązkowym. W dniu 4 lutego 2009 roku Uchwałą Nr XXIII/160/2009 Rady
Miejskiej w Annopolu została przyjęta Strategia Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2008 -2015.
Strategia określa cele strategiczne, które wskazują na kluczowe trudności
społeczne i potrzeby, z jakimi borykają się mieszkańcy miasta i gminy Annopol.
Działania te kierowane są głównie ku środowiskom, które pozostają na
marginesie życia społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym
zjawiskiem. W dokumencie tym zapisano, że do końca I kwartału Burmistrz
przedkłada sprawozdanie z realizacji celów zawartych w Strategii Integracji i
Rozwiązywania Problemów Społecznych. W sprawozdaniu przytoczone są cele
jakie zawiera Strategia, jak i szczegółowa realizacja tych celów. Informacje te
opracowywali dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, dlatego, że zadania
te są skierowane do szkół , C.K., Biblioteki. Analizując stopień wdrażania
działalności strategii cele zostały osiągnięte. Dwie dziedziny działalności nie
zostały rozpoczęte tj. uruchomienie dziennego pobytu dla osób starszych
i uruchomienie lokalnego Domu Pomocy Społecznej, na bazie budynku szkoły.
W roku bieżącym kończy się ważność tego niezbędnego dokumentu i należy
rozpocząć pracę nad opracowaniem nowej wersji Strategii.
Przewodniczący Rady- Zbigniew Pniewski prosił o opinię Annę WąsikPrzewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Anna Wąsik - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury , Zdrowia i Spraw
Socjalnych poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
za 2014r. z realizacji zadań określonych w Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2008- 2015. Zaznaczyła, że
mimo wszystko strategia jest bardzo potrzebna przy aplikowaniu po zewnętrzne
środki finansowe. Należy podkreślić, że zaczyna działać wolontariat.
Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski pytał, czy do przedstawionego
sprawozdania za 2014r. z realizacji zadań określonych w Strategii Integracji i
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Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2008- 2015 są
pytania bądź uwagi.
W związku z tym, że do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono zapytań
i uwag, również Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie,
Przewodniczący Rady - stwierdził, że mając na uwadze pozytywną opinię
Komisji oraz brak uwag i pytań ze strony Radnych sprawozdanie za 2014r.
z realizacji zadań określonych w Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2008- 2015 uznaje się za
przyjęte.
Ad. pkt 7.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski poprosił Lile Kaczor - Skarbnik
Gminy o zapoznanie z Zarządzeniami, które Burmistrz wydał w okresie między
sesjami.
Lila Kaczor - Skarbnik Gminy poinformowała, że w okresie między sesjami
Burmistrz wydał dwa zarządzenia i przedstawił Radzie Miejskiej:
Zarządzenie Nr 16/ 2015 z dnia 27.02.2015r. w którym dokonano zmian w planie
dochodów i wydatków w OPS tj. przesunięcia między paragrafami.
Zarządzenie Nr 18/ 2015 z dnia 11.03.2015r. w którym dokonano zmian
w planie wydatków w dziale 700 § 4260 i § 4520. Skarbnik dodała, że zmiany te
spowodowane były koniecznością uiszczenia dodatkowej kwoty podatku w
wysokości 459,09 zł. Dokonano również przesunięć w dziale 926 - Kultura
fizyczna.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski zapoznał z korespondencją, która
wpłynęła do biura Rady:
a) Z wnioskiem Radnego Łukasza Babirackiego w sprawie wysłania grupy
interwencyjnej w zakresie prac porządkowych w miejscowości Dąbrowa;
b) Z pismem Pana Jerzego Lipniackiego w sprawie wycofania wniosku
dotyczącego skargi na Zastępcę Burmistrza;
c) Z pismem Radnego Edwarda Koby dotyczące skargi mieszkańców na usługi
przewozowe firmy Gregor oraz odpowiedź Burmistrza na pismo;
d) Z wnioskiem Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Szel - Gaz” s.c.
Zawichost o sprzedaż gruntu stanowiącego własność gminy Annopol.
Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski wyjaśnił, że ta kwestia była
omawiana na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Gminy, gdzie opinia była pozytywna;
e) Z pismem dotyczącym odpowiedzi na wniosek Pana Edwarda Koby
w sprawie przekwalifikowania drogi. Przewodniczący Rady - Zbigniew
Pniewski poinformował, że pismo zostało skierowanie według właściwości
do Marszałka Województwa Lubelskiego;
f) Z wnioskiem rodzin wielodzietnych z Jakubowic z prośbą o obniżenie opłat
za wywóz nieczystości. Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski
wyjaśnił, że wniosek był rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Rozwoju
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Gospodarczego i Promocji Gminy, która wyraziła opinię, aby odpowiedzi
w tej kwestii udzielił Burmistrz Annopola;
g) Z wnioskiem p. Więckowskiej Wiesławy o wyjaśnienie legalności poboru
piasku w Jakubowicach. Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski
wyjaśnił, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
rozpatrywała ten wniosek i skierowała do wyjaśnienia przez Burmistrza;
h) Z wnioskiem Radnej Zenobii Jarmuła o zakup pojemników na odpady
komunalne dla mieszkańców domków jednorodzinnych w Annopolu wraz
z pismem które zostało skierowane do firmy REMONDIS i oczekuje się
odpowiedzi.
i) Z wnioskiem dotyczącym zwolnienia rolników z podatku od środków
transportowych. Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski wyjaśnił,
że odpowiedzi na wniosek udzielił Burmistrz - Wiesław Liwiński,
wnioskodawcom zostanie udzielona również odpowiedz przez Radę Miejską
w tej samej formie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Pniewski pytał, czy są jeszcze jakieś
zapytania.
Karolina Biernacka - sołtys wsi Jakubowice zabrała głos odnośnie złożonego
wniosku dotyczącego obniżenia podatku za wywóz nieczystości dla rodzin
wielodzietnych, że rodziny te nie są w stanie tej należności uregulować. Zwróciła
się również z pytaniem czy jest jakiś pomysł żeby tą kwestię rozwiązać?
Andrzej Bownik - Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Promocji Gminy
wyjaśnił odnośnie wniosku rodzin wielodzietnych, że nie ma takiej możliwości,
gdyż przepisy zabraniają zastosowania ulgi dla kilku osób. Wyjaśnił jednak, że
w niektórych trudnych sytuacjach Burmistrz może umorzyć zaległości.
Radny poinformował, że odnośnie wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo
Usługowego „Szel - Gaz” s.c.
Zawichost o sprzedaż gruntu stanowiącego
własność gminy Annopol Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Przewodniczący Komisji - Andrzej Bownik dodał, że w tym miejscu ma
powstać myjnia samochodowa, nadmienił
że w dniu 9.03.2015r. Komisja
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy uda się w teren, aby obejrzeć stan
dróg i przystanków.
Karolina Biernacka - sołtys wsi Jakubowice poinformowała, że w piśmie nie
chodzi o zwolnienie z opłat a ewentualne rozłożenie na raty, chodzi tu także
o pomoc dla rodzin wielodzietnych na terenie całej gminy, a nie jedynie z wsi
Jakubowice.
Radny - Zdzisław Romański poinformował, że na spotkaniu wiejskim wyjaśnił
zainteresowanym osobom, że odpowiedzi na ten wniosek zostaną udzielane
w formie pisemnej.
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Przewodniczący Rady - Zbigniew Pniewski poprosił Lilę Kaczor - Skarbnik
Gminy o wyjaśnienie niejasności.
Lila Kaczor - Skarbnik Gminy uzupełniła wypowiedź Przewodniczącego
Komisji - Andrzeja Bownika w sprawie opłat za wywóz nieczystości. Skarbnik
gminy wyjaśniła, że ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie nie
pozwala na obniżenie stawek opłat osobom wielodzietnym, gdyż jest to
zwolnienie podmiotowe, a nie ma możliwości zwolnienia podmiotu. Jedynie co
można zrobić to podjąć uchwałę Rady Miejskiej o obniżeniu opłat na podstawie
ustawy o pomocy społecznej, w oparciu o ustalony minimalny dochód na
1 członka rodziny samotnie gospodarującej bądź na 1 członka rodziny składającej
się z kilku osób. Na chwilę obecną nie jest znana liczba osób, która spełniałaby
takie kryteria.
Radny Zdzisław Romański poprosił Kierownik OPS Grażynę o wyjaśnienie tej kwestii.

Panią Kruszec

Grażyna Kruszec - Kierownik OPS w Annopolu wyjaśniła, że Ośrodek
Pomocy Społecznej działa wg dwóch ustaw tj. ustawy o pomocy społecznej oraz
ustawy o świadczeniach rodzinnych. W Gminie Annopol jest ponad 200 rodzin
wielodzietnych, które mają założoną kartę dużej rodziny i korzystają z różnych
ulg.
Przewodniczący Rady- Zbigniew Pniewski - poinformował, że problem ten nie
wynika ze złej woli. Podstawowym czynnikiem jaki o tym decyduje jest
kryterium dochodu.
Anna Wąsik - Przewodnicząca Komisji Oświaty, dodała, że jest to sprawa,
która dotyczy wszystkich mieszkańców. Przypomniała, że na sesji były ustalane
stawki za wywóz nieczystości (mówiło się, że jest to podatek). Były poruszane
problemy dotyczące osób starszych i samotnie gospodarujących, które nie
osiągają dochodu. Radna dodała, że dobrze się stało, że dziś na sesji zostało
powiedziane, że osoby najuboższe mogą otrzymać ulgę .
Przewodniczący Rady- Zbigniew Pniewski wyjaśnił, aby nie było źle
zrozumiane, że takie przepisy by obowiązywały, gdyby była podjęta inna
uchwała przez Radę Miejską.
Lila Kaczor - Skarbnik Gminy dodała, że za 2014r. z tytułu opłaty za śmieci
było 53 tys. zaległości, część tych zaległości mieszkańcy zapłacili na początku
2015 roku, a na część będą wystawione tytuły wykonawcze .
Barbara Rudy - Sołtys wsi Borów nadmieniła, że mieszkańcy się komunikują
pomiędzy sobą i skarżą się na wysokie opłaty wiedzą, że papier szkło i plastik to
surowce wtórne za które firma odzyskuje środki finansowe.
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Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej proponował
zakończyć dyskusję w tym temacie z uwagi, że nie da się na dzisiejszej sesji
rozwiązać tego problemu.
Radny Andrzej Bownik pytał, czy jest możliwość aby sołtysom podwyższyć
dietę.
Lila Kaczor - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Rada Miejska uchwaliła budżet na
2015r. i brak jest wolnych środków na ten c e l.
Dalszej dyskusji nie podejmowano.
Ad. pkt 8.

Przewodniczący Rady -Zbigniew Pniewski
podziękował wszystkim za
udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1230
zamknął obrady VI sesji Rady Miejskiej Annopol.

^rze^^n iczący Kady

Protokołowała:
Jolanta Ćwik
(Specj.ds obsługi Rady)
r

Zbigme<v Pniewski
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