
PROTOKÓŁ XXXVIII /14

z trzydziestej ósmej sesji Rady Miejskiej Annopol odbytej w dniu 
4 sierpnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Sesja jest nagrywana.
W sesji udział brało 12 -  stu radnych, na stan 15(w załączeniu lista obecności).

Radni nieobecni: Danuta Ćwik, Stanisław Małek, Bogdan Mochol.
W sesji udział brali:

1. Wiesław Liwiński -  Burmistrz
2. Roman Wiśniewski -  Zastępca Burmistrza
3. Jadwiga Lukasiewicz -  Sekretarz gminy
4. Lila Kaczor -  Skarbnik gminy
5. Wiesław Kołczewski -  Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu
6. Stefan Stachula -  Członek Zarządu Rady Powiatu
7. Pracownicy Urzędu wyznaczeni do referowania

Ponadto w sesji uczestniczyli :
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
2. Sołtysi,
3. Mieszkańcy

Listy obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowią załączniki do 
protokołu.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej,
3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
4.1nterpelacje i zapytania radnych,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wieloletniej prognozy finansowej na 2014r.,
b) zmian w budżecie gminy na 2014 r,
c) o zmianie uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację 

wspólnego zadania pod nazwą „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 
nr 2644 w m. Natalin,

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację 
wspólnego zadania pod nazwą „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 
nr 2709 w m. Wymysłów,

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację
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wspólnego zadania pod nazwą „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 
nr 2708 w m. Huta”.

g) współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii 
elektrycznej,

h)rozpatrzenia skargi na Kierownika ZGKiM w Annopolu,
i) rozpatrzenia skargi na Kierownika ZGKiM w Annopolu,
6. Wolne wnioski i informacje,
7. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 1

Ryszard Gazda Przewodniczący Rady otwierając obrady trzydziestej ósmej
sesji Rady Miejskiej powitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził quorum 
obecnością 12-stu Radnych i poinformował, że Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi, propozycje bądź 
zapytania, co do przedstawionego projektu porządku obrad, który Radni 
otrzymali w statutowym terminie wraz z materiałami na sesję.

Zastępca Burmistrza -Roman Wiśniewski wniósł o wprowadzenie do 
porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Annopol na realizacje 
zadania „Budowa chodnika na odcinku Annopol -  Opoka ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 854 Annopol -  Kosin -  Antoniów -Gorzyce „

Ryszard Gazda Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek 
w brzmieniu wniesionym przez wnioskodawcę.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała jednogłośnie 12-stoma 
głosami „za”, 0 „przeciwnych”, 0 „wstrzymujących się” i przyjęła wniosek.

Następnie Przewodniczący Rady -  Ryszard Gazda poinformował, że 
wprowadzony wnioskiem projekt uchwały będzie stanowił pkt 5j) i poddał 
rozszerzony projekt porządku obrad sesji pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała jednogłośnie 12-stoma 
głosami „za”, 0 „przeciwnych”, 0 „wstrzymujących się” i przyjęła 
rozszerzony porządek obrad sesji.
Przyjęty porządek se sji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej,
3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
4.Interpelacje i zapytania radnych,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
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a) wieloletniej prognozy finansowej na 2014r.,
b) zmian w budżecie gminy na 2014 r,
c) o zmianie uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację 

wspólnego zadania pod nazwą „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 
nr 2644 w m. Natalin,

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację 
wspólnego zadania pod nazwą „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 
nr 2709w m. Wymysłów,

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację 
wspólnego zadania pod nazwą „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 
nr 2708w m. Huta”.

g) współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii 
elektrycznej,

h)rozpatrzenia skargi na Kierownika ZGKiM w Annopolu,
i) rozpatrzenia skargi na Kierownika ZGKiM w Annopolu,
j) wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy 

Annopol na realizacje zadania „Budowa chodnika na odcinku Annopol -  
Opoka ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol -  Kosin -  Antoniów -  
Gorzyce „

6. Wolne wnioski i informacje,
7. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 2.

Przewodniczący Rady -  Ryszard Gazda poinformował, że protokół 
z trzydziestej siódmej 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 XXXVII sesji Rady Miejskiej Annopol został przez Radnych przyjęty. 

Ad. pkt 3.

Burmistrz -  Wiesław Liwiński złożył sprawozdanie ze swojej działalności za 
okres od 18 czerwca do 4 sierpnia 2014r , które stanowi załącznik do 
protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady -  Ryszard Gazda pytał czy są uwagi bądź 
pytania do przedstawionego sprawozdania Burmistrza.
Radni pytań i uwag nie wnosili w związku z tym przystąpiono do następnego 
punktu porządku obrad.
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Ad. pkt 4.

Przewodniczący Rady -  Ryszard Gazda poinformował, że w okresie od 
poprzedniej sesji nie wpłynęła od Radnych żadna interpelacja i zapytanie na 
piśmie, następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są interpelacje lub 
zapytania w formie ustnej?

Radny Zdzisław Romański pytał kiedy rozpocznie się wykonanie remontów 
dróg na terenie gminy. Radny dodał, że jest już początek sierpnia.

Burmistrz Wiesław Liwiński wyjaśnił, że termin wykonania jest do końca 
sierpnia niebawem rozpoczną się prace.

Radny Andrzej Bownik pytał:
- kiedy rozpocznie się prace na wałach,
- kiedy rozpocznie się łatanie dziur i dołów na drogach asfaltowych na terenie 

gminy,
- kiedy będzie remont drogi w Swieciechowie od posesji P. Wojewody,
Radny zwrócił uwagę, że Pan Wieczorek wykonywał jakieś prace
w Swieciechowie , Bliskowicach i Popowie, rozkopał pobocza i drogi i tak 
pozostawił, a powinien zostawić w takim stanie jak było.
Następnie Radny odniósł się do wniosków Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Promocji Gminy dotyczących gazetki Panorama Annopola, że brak jest 
informacji o inwestycjach o pracach Rady Miejskiej, są tylko informacje 
dotyczące imprez jakie się odbywają.

Do powyższych pytań odniósł się Zastępca Burmistrza -Roman Wiśniewski
informując, że :
- odnośnie rozpoczęcia prac na wałach, Wojewódzki Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Lublinie potwierdza chęć rozpoczęcia prac, w chwili 
obecnej oczekujemy na decyzję Wojewody Lubelskiego.

- Gmina oczekuje, jeżeli będą remonty dróg wykonywane przez firmę lub 
ZGKiM w poszczególnych miejscowościach przy tej okazji będą łatane dziury 
i doły w drogach asfaltowych.

r

-  również będzie remontowana droga w Swieciechowie,
- odnośnie prac wykonywanych przy wkopaniu światłowodu przez firmę Pana 

Wieczorka, będzie powołana Komisja która sprawdzi w terenie i będą 
zalecenia aby firma naprawiła i przywróciła do stanu pierwotnego,

- odnośnie remontu dróg gminnych trzeba jeszcze trochę poczekać na firmę 
która będzie remontować drogi gminne.

Burmistrz - Wiesław Liwiński odniósł się do wypowiedzi odnośnie imprez 
kulturalnych i podkreślił, że niektórzy mówią, że w Annopolu nic się nie dzieje,
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należy się cieszyć, że są takie imprezy. Burmistrz dodał, że czekają nas następne 
imprezy. Odnośnie inwestycji, ostatnio był remontowany dach na budynku OSP 
w Swieciechowie, po zakończeniu inwestycji będzie informacja.
Burmistrz zaznaczył, że podsumowanie inwestycji będzie w dodatkowej 
gazetce Panoramy Annopola, natomiast zmiana szaty graficznej gazetki będzie 
od nowej kadencji.

Radny Andrzej Bownik dodał, że w czasie ostatniej kadencji trzykrotnie 
wzrosła kwota na promocję gminy.

Radny Janusz Pałyga przypomniał, że na ostatniej sesji kiedy był 
przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych Radny zgłaszał potrzebę wykoszenia 
poboczy przy drodze powiatowej w Grabówce dodał, że niebawem rozpoczyna 
się rok szkolny i dzieci będą tą drogą chodzić do szkoły, a droga jest wąska i 
pobocza zarośnięte. Radny dodał, że wykonano odcinek drogi powiatowej 
szkoda tylko, że tak krótki.

Radny Andrzej Bownik nadmienił, że należałoby powiększyć parking obok 
Starostwa Powiatowego w Kraśniku, z uwagi, że obecny parking zaspokaja 
tylko potrzeby pracowników, natomiast petenci nie mają gdzie zaparkować. 
Radny ponowił swoją uwagę odnośnie przyznawania nagród na Dożynkach 
Powiatowych dla zespołów biorących udział w konkursie wieńców 
dożynkowych.

Do powyższych wypowiedzi odniósł się Pan Stefan Stachula - Członek 
Zarządu Powiatu wyjaśniając, że parking jest ograniczony możliwościami 
terenowymi. Trwają dyskusje na temat wykorzystania terenu po drugiej stronie, 
odnośnie nagród Pan Stefan Stachula ten temat podniesie na Zarządzie ale 
zaznaczył, że środki finansowe są ograniczone.

Dalszej dyskusji Radni nie podejmowali, związku z tym przystąpiono do 
następnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 5 a).

Lila Kaczor - Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na 2014r. i poinformowała, że w uchwale 
dostosowano wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów 
zgodnie ze zmianami w uchwale Nr XXXVIII/ 285/14 z dnia 4 sierpnia 2014r.
W poz.6 tj. kwotę długu dla 2014r. wyliczono w następujący sposób:
Kwota długu z 2013r. = 7.696.556,41minus 34.888,41 - zobowiązania 
wymagalne ZGKiM w Annopolu (stan na 31.12.2013r) plus 2.600.000,00 - 
przychody (planowane zaciągnięcie kredytu w 2014r.) minus 1.295.418,00 - 
rozchody (planowana spłata kredytów w 2014r.) minus 46.250,00 - umorzenie

5



r

pożyczki w 2014r. przez WFOSiGW w Lublinie plus 69.406,88 - zobowiązania 
wymagalne ZGKiM w Annopolu (stan na 30.06.2014r) = 8.989.406,88

Następnie Przewodniczący Rady prosił Wiesława Dąbrowskiego -
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o opinię do powyższego projektu 
uchwały

Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 
na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2014 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Następnie Przewodniczący Rady -  Ryszard Gazda 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 Ryszard Gazda poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
12 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr XXXVIII/284/14 w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2014 rok.

Ad. pkt 5 b).

Lila Kaczor - Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2014 r i poinformowała, że ;
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.668.888,00 zł oraz dokonuje 
się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.879.123,00 zł oraz dokonuje 
się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę ogółem
1.512.723.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Zmniejsza się plan rozchodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę ogółem
1.302.488.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
W Uchwale nr XXXIII/248/13 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 30 grudnia 
2013 roku, § 3 otrzymuje brzmienie:
„Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.834.894,OOzł 
Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. Nr 3.”
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Zał. nr 4 do Uchwały nr XXXIII/248/13 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 
30 grudnia 2013 roku „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2014 
roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
Zał. nr 5 do Uchwały nr XXXIII/248/13 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 
30 grudnia 2013 roku „Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi 
programami inwestycyjnymi w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku do niniejszej uchwały.
Zał. nr 6 do Uchwały nr XXXIII/248/13 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 
30 grudnia 2013 roku „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych 
w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
Zał. nr 9 do Uchwały nr XXXIII/248/13 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 
30 grudnia 2013 roku „Wykaz zadań przyjętych do realizacji w 2014 roku 
w ramach środków Funduszu Sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu tych zmian budżet gminy na 2014 rok wynosi:
- po stronie dochodów 24.840.348,00

w tym dochody bieżące 23.804.198,00
dochody majątkowe 1.036.150,00

- po stronie przychodów 3.130.312,00
- po stronie wydatków 26.675.242,00

w tym wydatki bieżące 23.073.243,31
wydatki majątkowe 3.601.998,69

- po stronie rozchodów 1.295.418,00

Następnie Skarbnik omówiła załączniki informując, że wprowadzone tak duże 
zmniejszenia w budżecie spowodowane są m in. tym, że pierwotnie na budowę 
wodociągu w Bliskowicach zaplanowano wydatki wg. cen kosztorysowych tj. 
ok. 3 min. złotych. W tym kwotę 1.497.906,00 zł ujęto zarówno w wydatkach
i dochodach jak i w przychodach i rozchodach. W wydatkach z przeznaczeniem 
na zapłatę faktury z końcówką paragrafu 7, czyli środki unijne. W przychodach, 
bo w/w kwotę zaplanowano jako kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. 
W dochodach bo zaplanowano rozliczenie inwestycji i zwrot unijnych środków 
z Urzędu Marszałkowskiego, oraz w rozchodach ponieważ zwrócone przez UE 
środki przeznaczone byłyby na spłatę kredytu w Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Jednak po przetargu inwestycja tj. Budowa wodociągu 
w Bliskowicach jest o połowę tańsza, więc nie będziemy korzystać z kredytu 
wBGK.
Kolejną zmianą w zał. 1 jest zmniejszenie dochodów o kwotę 686.055,00 zł 
jakie pierwotnie założono z tytułu transzy środków z Funduszu Norweskiego na 
inwestycję pn. Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej. 
Zadanie to nie będzie realizowane, ponieważ nie uzyskaliśmy odpowiedniej 
ilości punktów w konkursie, ale o tym już Państwo Radni wiedzą.
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W załączniku nr 2 znajdują się również środki jako dotacja dla Starostwa do 
odbudowy dróg powiatowych, łącznie 45 tysięcy, w tym; 17.500,00 zł na drogę 
w Wymysłowie, 10.000,00 na drogę w Hucie i 17.500,00 zł na drogę 
w Natalinie. Starostwo przeznacza łącznie na te drogi 90.000,00 złotych.
Kolejna kwota tj. 18.000,00 przeznaczona jest na zakup pieca w budynku szkoły 
w Borowie. Złożone zostało pismo z prośbą o zakup nowego pieca ponieważ 
stary piec pracuje już 12 lat i już nie nadaje się do naprawy.
Pozostałe zmiany to drobne przesunięcia w działach miedzy paragrafami. 
Wszystkie zmiany uwzględniono w załącznikach do uchwały.
W załączniku nr 9 dotyczącym Funduszu Sołeckiego naniesiono zmiany 
uchwalone na zebraniu wiejskim w Kopcu tj. przesunięcie kwoty 2.703,36 zł 
z remontu świetlicy na zakup koszy na śmieci.
Szanowni Państwo Radni w załączniku nr 3 w rozchodach zaplanowano 
dodatkową kwotę 200.000,00 zł. na spłatę kredytów w 2014 r. Umowy 
z bankami nie przewidują tej spłaty w bieżącym roku, ale wskaźniki możliwości 
spłaty pozwalają nam w tym roku spłacić dodatkowo tę kwotę. Umowy 
kredytowe z bankami pozwalają na podpisanie aneksu i wcześniejszą spłatę bez 
żadnych konsekwencji finansowych.

Następnie Przewodniczący Rady prosił Wiesława Dąbrowskiego -
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o opinię do powyższego projektu 
uchwały.

Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 
na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2014 roku Komisja również pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Następnie Przewodniczący Rady -  Ryszard Gazda 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 Ryszard Gazda poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
12 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr XXXVIII/285/14 w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2014 r.
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2014 rok.

Na niosek Radnych Przewodniczący Rady ogłosił przerwę , która trwała od 
godz. 1005do godz. 1020 .
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Ad. pkt 5 c).

Po przerwie wznowiono obrady, głos zabrała Lila Kaczor - Skarbnik gminy 
przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzania poboru 
podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wynagrodzenia za inkaso.

Następnie Przewodniczący Rady -  Ryszard Gazda 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 Ryszard Gazda poddał pod 
głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzania poboru 
podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wynagrodzenia za inkaso.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
12 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr XXXVIII/286/14 o zmianie uchwały w sprawie 
zarządzania 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. 2014 rok.

Ad. pkt 5 d)

Roman Wiśniewski -  Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na 
realizację wspólnego zadania pod nazwą „Odnowa nawierzchni drogi 
powiatowej nr 2644 w m. Natalin i poinformował, że jest to ciąg uchwał ( trzy 
uchwały) o wspólnym przedsięwzięciu razem z Powiatem, czyli Zarządem Dróg 
Powiatowych. W uchwale zmiany w budżecie gminy na 2014r. zostały ujęte 
środki na te zadania. Zgodnie z uchwałą budżetową powiatu na tę drogę 
przeznaczono kwotę 35.000,00 zł natomiast gmina ma zabezpieczyć środki w 
wysokości 17.500,00 zł tj. połowę tej kwoty. Przypomniał, że wcześniejsze 
ustalenia mówiły o finansowaniu wspólnych zadań w relacji 50% na 50%. 
Zmniejszenie udziału gminy o połowę wynika z faktu, że powiat potraktował 
jako udział własny gminy dofinansowanie w latach ubiegłych kwotą 45.000,00 
zł Zespół Szkół w Annopolu.

Następnie Przewodniczący Rady -  Ryszard Gazda 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 Ryszard Gazda poddał pod
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głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kraśnickiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Odnowa 
nawierzchni drogi powiatowej nr 2644 w m. Natalin 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
12 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr XXXVIII/287/14 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację wspólnego zadania pod 
nazwą „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2644 w m. Natalin.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2014 rok.

Ad. pkt 5 e).

Roman Wiśniewski -  Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację 
wspólnego zadania pod nazwą „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 
nr 2709 w m. Wymysłów i poinformował, że w tym przypadku jest podobna 
proporcja. Powiat przeznacza na tę drogę 35.000,00 zł , gmina połowę tej 
kwoty, czyli 17.500,00 z ł .

Następnie Przewodniczący Rady -  Ryszard Gazda 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 Ryszard Gazda poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kraśnickiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Odnowa 
nawierzchni drogi powiatowej nr 2709 w m. Wymysłów.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
12 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr XXXVIII/288/14 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację wspólnego zadania pod 
nazwą „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2709 w m. Wymysłów.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2014 rok.

Ad. pkt 5 f).

Roman Wiśniewski -  Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na
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realizację wspólnego zadania pod nazwą „Odnowa nawierzchni drogi 
powiatowej nr 2708w m. Huta” i poinformował, że remont tej drogi 
proponowany jest na początkowym odcinku od drogi krajowej. Mieszkańcy 
w tej sprawie byli z interwencją u Starosty Kraśnickiego, który przychylił się do 
ich prośby.

Następnie Przewodniczący Rady -  Ryszard Gazda 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 Ryszard Gazda poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kraśnickiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Odnowa 
nawierzchni drogi powiatowej nr 2708 w m. Huta”
W jawnym glosowaniu Rada Miejska glosowała:
12 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr XXXVIII/289/14 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację wspólnego zadania pod 
nazwą „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2708 w m. Huta”.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2014 rok.

Ad. pkt 5 g).

Roman Wiśniewski -  Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały 
w sprawie współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu 
energii elektrycznej. Poinformował, że w związku z tym, że na rynku 
dostawców energii jest wyodrębnionych około 12 podmiotów, zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych, jako gmina zobligowani jesteśmy dokonać zakupu 
energii w drodze przetargu nieograniczonego. W poprzednich latach taki 
przetarg został zorganizowany i wyłoniony został dostawca energii, z którym 
umowa kończy się z końcem 2014 roku. W związku z tym na następny okres na 
lata 2015-2016 gmina musi zorganizować zakup energii i chce przystąpić do 
wspólnej grupy złożonej z kilku samorządów , gdzie wolumen tej energii byłby
o wiele większy i wówczas zorganizować przetarg, w czym pomogłaby firma, 
która w poprzednich latach pomagała i organizowała przetarg.
Jest to uchwała intencyjna, która wyraża wolę przystąpienia do przetargu 
z innymi samorządami.

Następnie Przewodniczący Rady -  Ryszard Gazda pytał, czy są jakieś 
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
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Do przedstawionego projektu uchwały zapytań i uwag nie wniesiono, 
w związku z tym Przewodniczący Rady Ryszard Gazda poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie współdziałania z innymi samorządami 
w celu grupowego zakupu energii elektrycznej 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
12 „za”,
0 „ przeciw”,
0 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr XXXVIII/290/14 w sprawie współdziałania z innymi 
samorządami w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2014 rok.

Ad. pkt 5 h).

Wiesław Dąbrowski -Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika ZGKiM w Annopolu 
wraz z uzasadnieniem.

Następnie Przewodniczący Rady -  Ryszard Gazda 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 Ryszard Gazda poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika 
ZGKiM w Annopolu.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
10 „za”,
0 „ przeciw”,
2 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr XXXVIII/291/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Kierownika ZGKiM w Annopolu.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2014 rok.

Ad. pkt 5 i).

Wiesław Dąbrowski -Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika ZGKiM w Annopolu 
wraz z uzasadnieniem.
Następnie Przewodniczący Rady -  Ryszard Gazda 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 Ryszard Gazda poddał pod
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głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika 
ZGKiM w Annopolu
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
11 „za” ,
0 „ przeciw”,
1 „ wstrzymujących się”
i podjęła uchwałę Nr XXXVIII/292/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Kierownika ZGKiM w Annopolu.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2014 rok.

Ad. pkt 5 j).

Roman Wiśniewski -  Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
gminy Annopol na realizację zadania „Budowa chodnika na odcinku Annopol -  
Opoka ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol -  Kosin -  Antoniów -
- Gorzyce” i poinformował, że sierpień jest takim miesiącem gdzie zgłasza się 
wszelkie inicjatywy wspólnych działań do realizacji razem z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich, aby mogli zabezpieczyć w swoim budżecie środki na te 
inwestycje. Do złożenia dokumentów do ZDW konieczna jest kontrasygnata 
skarbnika gminy , gdzie musi być określona kwota zabezpieczenia środków 
w budżecie na 2015 rok. W związku z tym, że w miesiącu sierpniu nie będzie 
zwoływana sesja, drogą dodatkowego zgłoszenia projektu uchwały wprowadza 
się inicjatywę, chęć kontynuacji budowy chodnika w stronę Opoki . Chodnik 
skończył się poza granicami Annopola, w Opoce do posesji Pana Bochna. Od 
zakończenia chodnika jest odcinek wolnej przestrzeni około 200 m, do 
następnych zabudowań, gdzie w przyszłości planowana jest obwodnica, obecnie 
planowana by była kontynuacja tego chodnika przy udziale gminy 100.000,00 zł
i przy udziale ZDW 80.000,00 zł, byłby to odcinek o długości 300 mb.

r

Radna Danuta Ćwik dodała, że ze względów bezpieczeństwa zarówno dla 
pieszych jak i pojazdów kontynuacja budowy tego chodnika jest zasadna. Radna 
nie może sama głosować prosiła Radnych o przychylność w głosowaniu .

Radny Czesław Kowal zadał pytanie ze względu, ze jest to dość duża kwota, 
bo 100.000,00 zł , chciałby usłyszeć od Radnych, czy mieszkańcom zależy na 
tym chodniku, ponieważ fundusz sołecki w Opoce jest dość duży, czy 
mieszkańcy przeznaczyli na ten chodnik środki z funduszu sołeckiego, czy na 
inne zadania.
Radny prosił, aby w protokole z sesji był zapis, że jeżeli Zarząd Dróg 
Wojewódzkich nie dofinansuje , to nie będzie kontynuacji budowy tego 
chodnika.
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Lila Kaczor -  Skarbnik gminy wyjaśniła, że pieniądze z funduszu sołeckiego 
nie mogą być użyte w przedmiotowym zadaniu, ponieważ chodnik ten jest przy 
drodze wojewódzkiej. Fundusz Sołecki może być wykorzystany na zadania 
własne gminy.

_ r

Radna - Danuta Ćwik dodała, że środki z funduszu sołeckiego zostały 
przeznaczone na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przez wieś.

Zastępca Burmistrza Roman Wiśniewski dodał, że nie ma takiej możliwości 
by cokolwiek zmienić w tym zadaniu. Dzisiejsza uchwała intencyjna do 
realizacji wspólnego zadania to proporcja 40% Zarząd Dróg Wojewódzkich i 
60% gmina. W myśl tej uchwały którą dzisiaj podejmujemy, jeżeli zmienią się 
proporcje udziału, nie będzie można wykonać tego chodnika, należy podjąć 
następną uchwałę. Zastępca Burmistrza poinformował, że dokumentacja na 
chodnik od Annopola do Opoki została wykonana w poprzednich latach. Mimo, 
że jest wykonana dokumentacja Zarząd Dróg Wojewódzkich dał warunek, że na 
odcinku gdzie będzie wykonywany chodnik nie będzie spływu wody, tak też 
jest, że nie ma obawy o spływ wody, ponieważ woda spływa po drugiej stronie 
jezdni. Gmina optuje za tym, aby poza terenem Annopola chodnik który ma 
szer. ponad 2mb. został zawężony, na co godzi się ZDW. Jeżeli gmina będzie 
posiadać informację, że ZDW uwzględnił tę inwestycję w swoich planach, 
wówczas gmina dokona stosownych zmian w dokumentacji.

Radny Dawid Rybak dodał, że ma mieszane odczucia odnośnie tej uchwały 
intencyjnej na budowę chodnika ponieważ wiosną Rada Miejska odrzuciła taką 
samą uchwałę dotycząca budowy chodnika na ul. Skały. Zdaniem Radnego oba 
te chodniki są potrzebne. Radny się zastanawiał jak to będzie wyglądało na 
zewnątrz, skoro jedną uchwałę się odrzuca, a przygotowuje podobną.

Radny Zdzisław Romański nadmienił, że chodnik od Annopola do Opoki to 
jest temat który ciągnie się przez ponad 15 lat, Radny ubolewa nad tym, że 
chodnik ten jest wykonywany etapami i jeszcze uzależnione jest od funduszy 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Natomiast na ul. Skały nie można wejść z tym 
zadaniem ponieważ, kiedy Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie wykonywał 
drogę będzie musiał zrobić chodnik, gmina nie może wejść w ich zadania.

Zastępca Burmistrza Roman Wiśniewski zaznaczył, że przygotowując ten 
projekt uchwały było wiadome, że wywoła ona dyskusję, Zastępca Burmistrza 
dodał, że nie jest to jedyny chodnik jaki jest wykonywany na terenie gminy, 
mówiło się o chodniku na ul. Skały, w stronę Opoki, w Borowie. Wiadome było, 
że padną tu różne opinie na ten temat. Rada Miejska jest organem za zgodą 
której się te wszystkie inwestycje wykonuje. Nie wnioskując żadną uchwałą
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w sierpniu nie byłoby możliwości kontynuacji zadań. Powyższy projekt 
uchwały poddaje się do decyzji Rady Miejskiej.

Radny Dawid Rybak zadał pytanie dotyczące obwodnicy: jak by się miała 
kontynuacja budowy chodnika do planowanej budowy obwodnicy?

Zastępca Burmistrza Roman Wiśniewski wyjaśnił, że obwodnica jest 
planowana w przyszłości, natomiast chodnik jest potrzebny teraz. Zastępca 
Burmistrza dodał, że na ostatnim spotkaniu urbanistycznym mowa była
o obwodnicy i w zmianie studium ujęte są dwa warianty przebiegu obwodnicy. 
Pierwszy wariant GDDKiA przebieg obwodnicy przez ul. Legionów Polskich, 
Ogrodową , natomiast gmina optuje za drugim wariantem, aby przebieg 
obwodnicy przesunąć w stronę Opoki , tam gdzie są pola orne, aby minąć gęstą 
zabudowę w pierwszym wariancie. Jaka będzie decyzja nie wiadomo nie 
wiadomo również w jakim okresie czasu to będzie.

Przewodniczący Rady — Ryszard Gazda odniósł się w kwestii sprostowania 
wypowiedzi Radnego Zdzisława Romańskiego gdzie Radny stwierdził, że na ul. 
Skały nie należy wchodzić z zadaniem budowy chodnika ponieważ jest to 
zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich, Przewodniczący Rady sprostował, że 
była deklaracja Marszałka, jeżeli będzie dofinansowanie ze strony gminy, to 
chodnik ten zostanie wykonany.

Józef Wilkos - Sołtys wsi Grabówka prosił o przygotowanie podobnej uchwały 
intencyjnej, ale w sprawie remontu drogi, bo po ostatnich ulewach mieszkańcy 
nie mogą dojechać do swoich posesji.

Radny - Janusz Pałyga w pełni poparł wypowiedź sołtysa i dodał, że chciałby 
usłyszeć od Panów Burmistrzów, choćby na przyszłość, czy są jakieś pomysły, 
ponieważ mieszkańcy nie mogą dojechać do swoich posesji, nawet karetka 
pogotowia nie może dojechać. Radny dodał, że mieszkańcy Grabówki jak i inni 
mieszkańcy gminy płacą podatki i mają takie same prawa i tez chcieliby 
dojechać do swoich posesji.

Następnie Przewodniczący Rady -  Ryszard Gazda pytał, czy są jakieś 
zapytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?
Do przedstawionego projektu uchwały dalszych zapytań i uwag nie wniesiono, 
w związku z tym Przewodniczący Rady Ryszard Gazda poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie gminy Annopol na realizację zadania „Budowa 
chodnika na odcinku Annopol -  Opoka ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 
Annopol -  Kosin -  Antoniów -  Gorzyce”.
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała:
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8 „za”,
0 „ przeciw”,
4 „ wstrzymujących się”
1 podjęła uchwałę Nr XXXVIII/293/14 w sprawie wyrażenia woli 
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Annopol na 
realizację zadania „Budowa chodnika na odcinku Annopol -  Opoka ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol -  Kosin -  Antoniów -  Gorzyce”.

Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2014 rok.

Ad. pkt 6.

Przewodniczący Rady - Ryszard Gazda prosił Lilę Kaczor -Skarbnika gminy
0 zapoznanie z Zarządzeniami Burmistrza które wpłynęły do Rady w okresie 
między sesjami.

Lila Kaczor -Skarbnik gminy poinformowała, że w okresie miedzy sesjami 
Burmistrz wydał następujące zarządzenia i przekazał Radzie Miejskiej.

- Zarządzenie Nr 50/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2014 r. w którym wprowadza się następujące zmiany 
zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 45.376.00 zł, zmiany te 
dotyczą zwiększenia o 8.500,00 zł -  dotacja celowa dla SDS, o kwotę
30.418,00 zł zwiększono dotację na asystenta rodziny i pieczy zastępczej oraz 
kwotą 1.317,00 zł zwiększono dotację na kartę Dużej Rodziny.

- Zarządzenie Nr 59/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2014 r. w którym dokonuje się zmian w planie dochodów
1 wydatków zwiększając o kwotę 500,00 zł, jest to dotacja celowa na dodatki 
energetyczne.
Następnie Skarbnik przypomniała, że Sołtysi otrzymali już dokumenty i mogą 
organizować zebrania sołeckie. W związku z tym, że zostały podjęte uchwały 
Skarbnik poinformowała, że w budżecie na przyszły rok jest już zaplanowane 
400.000,00 zł w tym 300.000,00 zł środki Funduszu Sołeckiego i 100.000,00 zł 
na zadanie „Budowa chodnika na odcinku Annopol -  Opoka ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 854 Annopol -  Kosin -  Antoniów -  Gorzyce”.

Przewodniczący Rady - Ryszard Gazda poinformował, że do Rady wpłynęły 
następujące pisma:
1.Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Obywatelskich skierowało do wiadomości 
Rady Miejskiej wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
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rozliczenia czasu pracy pracownika zatrudnionego w ZGKiM w Annopolu 
Andrzeja Bownika pełniącego funkcję Radnego Rady Miejskiej w Annopolu, 
udział w pracach Komisji Stałych oraz w sesjach. Sposobu ustalenia 
wysokości wynagrodzenia w związku z pełnieniem przez niego funkcji 
Radnego, czy Radny korzystał ze zwolnień lekarskich w czasie prac w Komisji 
Stałej Rady Miejskiej jak i sesjach oraz z odpowiedzią na ten wniosek, że 
pracownik ZGKiM Andrzej Bownik pełniący funkcję Radnego Rady 
Miejskiej w Annopolu pracuje w systemie pracy zmianowej i w czasie kiedy 
brał udział w sesjach i Komisjach Stałych Rady Miejskiej rozpoczynał pracę 
na II i III zmianie , miał wolny dzień, bądź przebywał na urlopie. 
Przewodniczący Rady - Ryszard Gazda poinformował, że następne dwa 
pisma to skargi, które odczytał.

2.Skarga Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Obywatelskich na kierownika 
ZGKiM Panią Grażynę Bryczek, z dnia 15.07.2014. Skarga została 
skierowana do Rady Miejskiej. Skarga dotyczy łamania prawa w kwestii 
zarządzania (administrowania) nieruchomościami wspólnymi przez ZGKiM 
oraz podjęcie działań, przeprowadzenie kontroli w ZGKiM w tym zakresie.

3.Skarga Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Obywatelskich na kierownika 
ZGKiM Panią Grażynę Bryczek z dnia 30.07.2014r. Skarga została 
skierowana do Rady Miejskiej. Skarga dotyczy łamania prawa w zakresie 
wydatkowania środków publicznych na ocieplenie części ścian szczytowych 
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Leśna 4,7,9 w Annopolu, na łączną 
kwotę 40.952,51 zł oraz podjęcia działań, przeprowadzenia kontroli 
gospodarki finansowej w odniesieniu do omawianej sfery działalności 
ZGKiM i pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych.

Przewodniczący Rady - Ryszard Gazda zaproponował, zlecić rozpatrzenie 
tych skarg przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Annopolu.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że od Pana Jerzego 
Otwinowskiego Sołtysa wsi Jakubowice wpłynęło pismo do Komisji 
Rewizyjnej, w związku z tym prosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - 
Wiesława Dąbrowskiego o zapoznanie z pismem i odpowiedzią na to pismo.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Wiesław Dąbrowski zapoznał 
z pismem Pana Jerzego Otwinowskiego Sołtysa wsi Jakubowice, w sprawie 
sprawdzenia ile kosztowała gminę przebudowa parkingu przy ul. Skały 50 
oraz sprawdzenia czy przy bloku Leśna 9 przebudowana była główna sieć 
kanalizacyjna, czy podłączenie do budynku i kto pokrył koszty tej budowy 
oraz odpowiedź na to pismo, że koszt parkingu to kwota 3.964,18 zł, parking
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jest ogólnodostępny wybudowany na gruncie w użytkowaniu wieczystym i 
służy nie tylko mieszkańcom wspólnoty. Odnośnie sieci kanalizacyjnej przy 
bloku Leśna 9, zakres robót obejmował jedynie odcinki sieci należącej do 
głównej linii przesyłowej na długości 80 mb. Koszty tej przebudowy będą 
pokryte z dotacji celowej dla ZGKiM w Annopolu.

5.Przewodniczący Rady - Ryszard Gazda zapoznał ze Stanowiskiem 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 lipca 21014r. w sprawie 
nakładania się terminów końca obecnej i początku kolejnej kadencji 
rad gmin, rad powiatów i Sejmików Województw.

Przewodniczący Rady - Ryszard Gazda przypomniał Radnym, że na dwa 
miesiące przed ukończeniem kadencji należy złożyć oświadczenia majątkowe
i prosił Radcę prawnego o wyjaśnienie do jakiego terminu należy złożyć 
oświadczenia majątkowe.

Radca prawny -Sławomir Lis wyjaśnił, że obecna kadencja kończy się z dniem 
21 listopada br. Oświadczenia majątkowe należy złożyć do dnia 21 września, 
jest to niedziela, w związku z tym jest różna interpretacja tego dnia. Zdaniem 
Radcy prawnego oświadczenia majątkowe należy złożyć do dnia 22 września 
br. PIT za rok ubiegły jest składany do dnia 30 kwietnia. Jeśli dany Radny 
będzie sporządzał oświadczenie majątkowe w dniu 16 bądź 17 września to wg. 
stanu na ten dzień.

Przewodniczący Rady - Ryszard Gazda dodał, że do oświadczeń 
majątkowych nie dołączamy PIT-u według wyjaśnień Radcy prawnego. 
Następnie Przewodniczący Rady pytał, czy będą jakieś informacje ze strony 
Urzędu Miejskiego.

Jadwiga Łukasiewicz -  Sekretarz gminy poinformowała, że do Urzędu 
Miejskiego wpłynęło pismo z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z prośbą o 
zapoznanie Radnych. KRRiT informuje, że otrzymała stanowisko dotyczące 
przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu związanego z przydziałem miejsc na 
pierwszym naziemnym multipleksie cyfrowym w szczególności wniosku 
Fundacji Lux Veritatis na rozszerzenie koncesji TV Trwam. Sekretarz 
przypomniała, że we wrześniu 2012 roku Rada Miejska w Annopolu 
podejmowała stanowisko w związku z dyskryminowaniem Telewizji Trwam, 
zwracając się do KRRiT o podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie przyznania 
transpondera na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. Przewodniczący 
KRRiT uprzejmie informuje, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
ogłoszony 21 maja 2014r. w sposób ostateczny w pełni potwierdził legalizm 
działań koncesyjnych podejmowanych przez KRRiT w pierwszym konkursie 
kształtującym ofertę programowa multipleksu pierwszego.
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Orzeczenia trzech różnych organów wymiaru sprawiedliwości: Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego
i Trybunału Konstytucyjnego potwierdziły, że KRRiT działała na podstawie 

przepisów zgodnych z Konstytucją RP, nienaruszających niczyich praw
i interesów prawidłowo stosowanych i interpretowanych. Również żadna 
z licznych procedur kontrolnych wszczętych wobec KRRiT nie wykazała 
uchybień w pracach koncesyjnych. Sekretarz gminy dodała, że tej sprawie jest 
dołączone oświadczenie KRRiT i zainteresowani mogą się zapoznać.
Następnie zapoznała z informacją z Głównego Inspektoratu Weterynarii dla 
hodowców trzody chlewnej dotyczącą afrykańskiego pomoru świń. Ulotki GIW 
informują, co to jest afrykański pomór świń, jak rozpoznać afrykański pomór 
świń, jak zapobiegać. Sekretarz gminy poinformowała, że sołtysi wiedzą kto 
może być tym zainteresowany i prosiła rozpropagowanie powyższych ulotek.

Pan Adam Kreft prosił o przyzwolenie na zabranie głosu w imieniu 
Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Obywatelskich w Annopolu., następnie 
odczytał treść Stanowiska Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Obywatelskich 
w sprawie wypowiedzi Radnego Stanisława Małka na sesji Rady Miejskiej w 
Annopolu z dn ia ł8 czerwca 2014r. gdzie miał miejsce nieuzasadniony 
agresywny słowny atak Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Annopolu 
Pana Stanisława Małka na przedstawiciela Stowarzyszenia Forum Inicjatyw 
Obywatelskich w Annopolu Pana Adama Krefta. Pan Adam Kreft złożył 
wniosek formalny, aby treść tego stanowiska była zapisana w protokole sesji 
Rady Miejskiej w Annopolu.

Przewodniczący Rady - Ryszard Gazda prosił Radcę prawnego o wyjaśnienie 
jak to interpretować, czy pismo w całości może być zapisane w protokole, czy 
może być załącznikiem.

Radca prawny -Sławomir Lis wyjaśnił, że Pan Prezes nie ma prawa formalnie 
żądać, aby takie pismo zostało umieszczone w protokole sesji. Za protokół jest 
odpowiedzialna cała Rada Miejska. W protokole będzie adnotacja, że takie 
pismo było odczytane, a załącznikiem do protokołu może być pismo.

Radny - Czesław Kowal korzystając z obecności Pana Prezesa zadał pytanie 
kiedy się ta zabawa skończy, rozpatrzono dwie skargi i są następne dwie. 
Napiętnować człowieka można zawsze, dodał, że jest dość długo radnym, ale 
pierwszy raz zdarza się taka sytuacja. Prezes mówił o nadużyciach, bo ocieplono 
ściany, ale my jako Komisja zbierając się na obrady też obradujemy za 
pieniądze podatników.

Radny Andrzej Bownik pytał co dalej z CPN Orlen.
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Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Burmistrz Wiesław Liwiński 
informując, że gminy to nie dotyczy , ale jako mieszkańców tak. W zasadzie 
rozmowy są prowadzone pomiędzy Orlen a GDDKiA. Kiedy gmina otrzymała 
informację o zmianie organizacji ruchu, zaniepokoiło nas to, że ograniczyli nam 
wjazdy i wyjazdy w kierunku firmy Pana Kołeczki i w stronę SKR-u. Wówczas 
postawiliśmy warunki i propozycję aby powiększyli powierzchnię i odkupili 
część działki przylegającej do stacji CPN. Odbyło się kilka spotkań i doszło do 
tego, że będzie droga z łukami i będzie można wjeżdżać i wyjeżdżać nawet 
tirami. Burmistrz podkreślił, że gminie zależy na tym, aby ta stacja 
funkcjonowała.

Radny Eugeniusz Duda podziękował za wsparcie w głosowaniu, uważał, że 
przygotowanie tej uchwały w sprawie kontynuacji budowy chodnika w stronę 
Opoki jest zasadne, nie zgodził się z tym, co wcześniej powiedział sołtys 
z Grabówki.

Radny Janusz Pałyga pytał, czy posunęły się prace na Leśnej 1, przy Ośrodku 
Zdrowia w Annopolu.

Burmistrz Wiesław Liwiński poinformował, że gmina chciała wykonać ten 
parking za niewielkie pieniądze, ale do gminy wpłynęło kilka pism z NZOZ 
„Zdrowie”, w związku z tym prace zostały zaprzestane. Aby ten parking 
wykonać należy w pierwszej kolejności wykonać dokumentację , w związku 
z tym w bieżącym roku nie będzie dalszych prac.

Dalszej dyskusji nie podejmowano.
Ad. pkt 7.

Przewodniczący Rady - Ryszard Gazda podziękował za udział w sesji
i w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamknął obrady XXXVIII 
sesji Rady Miejskiej w Annopolu o godz.1215.

Protokołowała : Przewodniczący Rady Miejskiej

(Obsługa Rady) Ryszard Gazda
Jolanta Ćwik

W załączeniu:
Stanowisko Stowarzyszenia
Forum Inicjatyw Obywatelskich w Annopolu
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