
PROTOKÓŁ NR IX/2019
RADY GMINY JEŻOWE

z dnia 25 lutego 2019 r.

z sesji

Na podstawie 27 Statutu Gminy Jeżowe ( Dz. U z 2018r poz 994 ze zm.) sporządza się protokół stanowiący 
urzędowy zapis przebiegu obrad sesji.

1. Otwarcie sesji. Obrady otworzył Przewodniczący rady gminy P. Marian Koc. W obradach uczestniczyli: 
Wójt Gminy- P. M. Stępak, Zastępca Wójta- P. Michał Wasyliszyn, Sekretarz Gminy -Pan S. Szot, Skarbnik 
Gminy Pan W. Łach, radni wg. załączonej listy obecności oraz sołtysi gminy Jeżowe.

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. W obradach uczestniczyli wszyscy radni  
Rady Gminy Jeżowe. obrady  są prawomocne. ( zał. nr 1)

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.  Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady 
Gminy. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radych, 1 radny był przeciw, 1 radny nie wziął udziału 
w głosowaniu. Porządek obrad został przyjęty. ( zał nr 2)

4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji. Protokół został opublikowany na bip jeżowe, oraz wyłożony 
do wglądu w biurze rady gminy. wobec braku uwag do protokołu został  uznany za przyjęty.

5. Informacja o pracy wójta gminy za okres między sesjami. Informację przedstawił wójt Gminy Jeżowe 
i stanowi ona załącznik do protokołu.( zał. nr 3)

6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami. W okresie między sesjami 
pracowały następujące Komisje stałe: w dniu 14.02.2019r  Komisja Rewizyjna. Tematem posiedzenia było 
analiza wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury za 2018 r. Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej 
przedstawił Przewodniczący Komisji P. J. Szewc. W dniu 12.02.2019r odbyła posiedzenie komisja Oświaty, 
Informatyzacji Gminy, Zdrowia, Kultury i Sporu. |Komisja zapoznała się z osiągnięciami stowarzyszeń 
i klubów sportowych z terenu gminy Jeżowe za 2018r, dokonała podziału środków na kulturę i sport na 2019r  
oraz  podjęła sprawę wynajmu sal gimnastycznych. W dniu 25.02.2019 odbyła posiedzenie Komisja Budżetu, 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy. Komisja wydała opinię do projektu uchwały w sprawie 
dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. W dniu 21.02.2019r obradowała Komisja Wspólna Rady Gminy 
Jeżowe. Tematem posiedzenia było wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad 
przyznawania diet sołtysom, oraz opinia do projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za 
inkaso.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody ( nr IX/54/19) Wobec braku pytań 
przystąpiono do głosowania. w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 
15 radnych. Uchwała została podjęta ( zał. nr 4)

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Jeżowe Podgórze do Podkarpackiego Programu Odnowy 
Wsi na lata 2017-2020 oraz zapewnienia finansowej partycypacji Gminy Jeżowe w kosztach realizacji 
programu ( nr IX/55/19) Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania uchwały. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta. ( zał nr 5)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jeżowe Podgórze ( nr 
IX/56/19)

–    Radny J. Głuszak- w dniu 24.02. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Jeżowe Podgórze. Zebranie 
wiejskie przyjęło jednogłośnie strategię. Wniosło również o dodanie w puncie zasoby ludzkie znane 
autorytety trzy nazwiska: Stanisław Miazga, Aniela Partyka, T. Sitarz oraz w punkcie a także w słabych 
punktów dodać niewystarczająca ilość chodników przy drodze 861 w Pikułach oraz przy drogach gminnych. 
Przystąpiono do głosowania wniosków Radnego J. Głuszak. Wniosek 1 w sprawie dopisania nazwisk S. 
Miazga, A. Partyka, T Sitarz . Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  wniosek 2 niewystarczająca ilość 
chodników przy drodze 7861 w Pikułach oraz przy drogach gminnych. wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Z kolei przystąpiono do głosowania całej uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. uchwała została 
podjęta jednogłośnie. ( zał nr 6)
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10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom ( nr IX/57/19)

–    Sołtys H. Cyrana. za miesiąc są wybory sołtysów. Czy nie powinniśmy przełożyć podjęcia tych dwóch 
uchwał na po wyborach.? Funkcja sołtysa i radnego to funkcja społeczna. Jeżeli pracujemy społecznie to 
nie powinno być tak dużej dysproporcji pomiędzy dietą radnego a dieta sołtysa. Sołtys nie ma mniej 
obowiązków niż radny. My odpowiadamy przed ludźmi za  to co wy uchwalacie. To my musimy się za was 
tłumaczyć.

–    Sołtys T. Fila. Szukacie Państwo oszczędności. W moim sołectwie po uwzględnieniu diet za sesje plus 
inkaso za podatki i śmieci wychodzi około 550-600zł miesięcznie dochodu. przekazaliście nam informacje 
o wielkości inkaso w innych miejscowościach. Dlaczego nie daliście informacji o zarobkach radnych 
w gminie Jeżowe? Jest to 1300 zł. Nie chcemy podwyżek, bo to prawda, że startujemy żeby służyć ludziom. 
Jest jednak za duża różnica między radnymi a sołtysami. My nie zarabiamy wielkich pieniędzy. 
Zastanawiam się czy to nie był jakiś cel przed wyborami, żeby nas pokazać w złym świetle. Nie chcecie 
sołtysów na sesjach. Nie chcecie żebyśmy wam przeszkadzali. Może tak jak mówił Pan Cyrana warto z tymi 
uchwałami poczekać do wyborów?

–    Sołtys T. Sobieszek. Przeliczyłem kwoty jakie zarabiają sołtysi i jakie zarabiają radni w ciągu roku. 
Sołtysi to ok.39 tyś w skali roku, natomiast radni to około 19 500 zł miesięcznie. To są fakty, to są liczby. 
Oszczędności zacznijmy od siebie. Jest dużo społeczników w gminie. dostają wyróżnienia. Gdzie ci 
społecznicy są. Nie widzę aby ktoś pracował za darmo w gminie Jeżowe. Kiedyś Pan Wójt powiedział, że 
mógłby pracować za połowę pensji, którą dostaje P. Lesiczka. ryczałt jest po to aby zamknąć sołtysom usta. 
Radny z ugrupowania Wójta co powie?Kwoty, które przeczytałem to kwoty ogromne. Szukamy 
oszczędności ale szukamy ich u tych najniższych. Państwo radni trzeba to przemyśleć. Kiedyś trzeba zmiany 
zacząć.

–    Sołtys J. Sudoł. Pod koniec lat 90-tych zacząłem kadencje społecznika. Zaczynaliśmy od 50 zł diety. 45 lat 
pracuje społecznie. Pieniądze, które dostaje jako sołtys bardzo często trzeba wydać na wsi na różne cele. boli 
mnie  trzech radnych się spotyka i ustala kwoty dla sołtysów. w tej sprawie powinny wypowiedzieć się 
komisje. Czy pytał ktoś o zdanie sołtysów? Przed wyborami nikt nie mówił o poborach.  Później sami 
ustaliliście stawki swoich diet. Chcecie doprowadzić do tego aby sołtys nie istniał. Jeśli sołtys będzie miał 
ryczałt to na sesje nie przyjdzie. Panie Przewodniczący kto dał Panu prawo nie zapraszać sołtysów na sesje? 
Na sesjach nie ma żadnej dyskusji. Wcześniej była opozycja. Oczekuję jakichś form dyskutowania.

–    Przewodniczący Rady Gminy P. M Koc przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej  Rady 
Gminy Jeżowe, która odbyła się 21.02.2019r i jej celem było wydanie opinii do w/w

–    Radny R. Łyko. Faktem jest, że sołtys pełni w sołectwie ważną rolę i tak powinno być. Jednak radni 
i sołtysi to są różne instytucje. Najprościej to jest porównywać cudze zarobki i cudzą pracę. W porównaniu 
do innych miejscowości nie jest jednak u nas źle.  Średnio na sołtysa wychodzi około 600 zł miesięcznie. 
Licząc kwoty radnych Pan Sobieszek podał kwoty dla Przewodniczącego, czy Przewodniczących Komisji. 
Inni nie mają tyle. Sołectwa nie są równe. w kwestii inkasa za śmieci może trzeba rozważyć jego 
zlikwidowanie. Inne rachunki płaci się bo taki jest obowiązek i nikt nie biega z tym do sołtysów.

–    Radca Prawny T. Kida . Zwrócił uwagę, że do tej pory diety były wypłacane za udział w sesji. Nie jest to 
dopuszczalne. Udział w sesji jest przywilejem sołtysa nie zaś jego obowiązkiem. jedyny możliwy sposób to 
ryczałt.
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–    Radny E. Ciak.   Co do posiedzenia komisji wspólnej to radni toczyli dialog z radnym Głuszakiem. Ostatni  
raz jestem na takiej komisji. Tą sprawą powinna się zając komisja stała. Nie zgadzam się z tym że Sołectwo 
Sołectwu nierówne.  Pan Radny Z Cholewianej Góry zdobył mandat przy 330 głosach a pan radny ze 
Starego Nartu przy 90 głosach. Czy te głosy są nierówne? To prawda,że diety radnych wynoszą 1300 zł. 
Złożę wniosek aby kwota ryczałtu dla sołtysa wynosiła 650 zł.  W tym powinien znaleźć się obowiązek 
roznoszenia nakazów płatniczych, zebrania podatków i być może śmieci.  Jeśli ktoś powie dużo to 
nieprawda. Radny Głuszak w oświadczeniu majątkowym za 2018 r podał kwotĘ z tytułu pełnienia funkcji 
sołtysa -9504zł co daje 791 zł miesięcznie. Do tego należny dodać 12600 zł diety radnego. Po zsumowaniu 
daje to kwotę 1842 zł miesięcznie. Pan Głuszak na dniach Jeżowego dostaje nagrodę Społecznika Roku. 
w 2019 r p. Głuszak pobierze 15600 zł z tytułu pełnienia funkcji radnego plus dodatki z pełnienia uncji 
sołtysa co da 2091 zł. Jeżeli dodamy ryczałt sołtysa to będzie to 2341 zł. to najdroższy społecznik roku. to są 
liczby i ja za te liczby odpowiadam. Nie do końca każdy radny bierze pieniądze do kieszeni. Przez ostatnie 
miesiące zorganizowałem mikołajki dla dzieci, dofinansowałem zakończenie rundy jesiennej, zakupiłem 
wieniec. Wynika z tego że jestem 100 zł do tyłu. Rady Ciak złożył formalny wniosek aby ryczałt dla 
sołtysów wynosił 650 zł.

–    Przewodniczący M. Koc Na posiedzeniu Komisji Wspólnej nie zabrał Pan ani raz głosu. Dzisiaj pojawiła 
się kamera i pan lideruje.

–    Radny R. Łyko.  Komisja Wspólna zebrała się po to aby wydać opinie do projektu uchwały, która ma 
regulować sprawę ryczałtu. Pojawiła się kamera i rozpętało się piekło.

–    sołtys T. Fila. Radca Prawny  powiedział, że nie można brać diety za udział w sesji. W innych gminach 
tak jest więc czy tam jest to bezprawne?

–    Radny J. Głuszak.  Myślę, że Państwo Sołtysi nie wzięli pod uwagę, że to jak dzisiaj dyskutujemy 
nie świadczy o nas dobrze. Podstawowa stawka diety radnego to 300zł.  Dlatego też proponowany ryczałt 
dla sołtysów w tej kwocie. Chodziło o to aby uporządkować sprawy przed przyszłą kadencją sołtysów. 
Stawki za odpady wzrosły o 50 % i chodziło o to, żeby zmniejszyć  inkaso za śmieci i pozostawić na 
poziomie 2018 r. 8 % inkaso za śmieci to gwarantuje. Nie wszyscy radni zarabiają 1300 zł. Jest to kwota dla 
Przewodniczącego i Przewodniczących Komisji.  To funkcjonuje już od 4 lat. Nie wprowadzono niczego 
nowego. Głos Pana Ciaka w tej sprawie powinien być wyciszony. Za czasów kiedy on był przewodniczącym 
jedni rani byli w jednej Komisji a inni w trzech Przewodniczący zarabiał ponad 2000 zł. Nie może być tak, 
że sołtys za udział w sesji nadzwyczajnej bierze ponad 300 zł.Dzisiaj niektórzy z sołtysów wykazują 
potencjał aktorski.  Nagrodę społecznika roku dostałem nie za bycie radnym ale za organizacje zbiórki 
makulatury na studnie w Czadzie.  Moje dochody nie są tajemnicą i można do nich zajrzeć na stronie 
internetowej gminy.

–    Radca Prawny T. Kida.  Projekt tej uchwały to nie jest moja fanaberia. Jest to pokłosie najnowszej linii 
orzeczniczej Wojewody oraz Sądów. Nie wiem jakie uchwały obowiązują w innych gminach. Ja 
odpowiadam za obsługę prawną tej gminy i robię to z najwyższą starannością.

–    Ogłoszono 10 min przerwy.

–    Radny J. Głuszak. Dieta 300 zł to dieta niezależna od ilości mieszkańców w sołectwie. Co do inkasa to 
będzie zależało od ilości mieszkańców. to jest słuszne i uczciwe. Sołtys będący zarazem radnym i sołtysem 
za udział w sesji pieniędzy nie bierze.  Przystąpiono do głosowania wniosku radnego E. Ciaka. Za 
przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przeciw 12, 1 radny wstrzymał się od głosu. Wniosek został 
odrzucony. Z kolei przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało 
10 radnych, 2 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. ( zał nr 7)

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/164/19 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 9 grudnia 2016 r 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso ( nr IX/58/19)

–    Sołtys T. Fila Zapytał o uzasadnienie do uchwały.

–    Radny J. Głuszak. wyjaśnił, że zmiana spowodowana jest podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Nie jest uczciwe, żeby odbywało się kosztem mieszkańców. Ponadto w zapisie widać, że 
uchwała wchodzi w życie od 01.04.2019r. Czyli widać że pierwsza rata będzie jeszcze za 12 %.

–    Radny E. Ciak. W każdej gminie projekt uchwały wyjaśnia skarbnik lub przewodniczący komisji 
finansowej i,  uzasadnia treść uchwały.   Pan Głuszak wstaje  i daje wyjaśnienia. Widać kto jest autorem tej 
uchwały. Tak tez  było na komisji wspólnej.
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–    Sołtys J. Sudoł.  Stwierdził, że dalsza dyskusja jest bezcelowa, przy poprzedniej się ogadaliśmy i nic 
z tego nie wynikło.

–    Sołtys T. Fila. Jak była podwyżka za odpady to było wszystko w porządku. Jak roznosimy nakazy to my 
się musimy tłumaczyć przed ludźmi. Jeżeli robicie takie rzeczy to zróbcie spotkanie i poinformujcie nas. 
Szanujcie nas.  Wobec wyczerpania dyskusji przystąpiono do głosowania uchwały. W głosowaniu wzięło 
udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12, przeciw 2, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
Uchwała została podjęta. ( załącznik nr 8)

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości 
Groble, sołectwo Sibigi ( nr IX/59/19)

–    Sołtys K. Sibiga. W sprawie tej w dniu 24.02.2019r odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Sibigi. 
Zaniepokoiła mieszkańców propozycja dzierżawy na 10 lat. Kilka miesięcy temu podjęto uchwałę  
wyrażającą zgodę na dzierżawę na 5 lat. Sołtys przedstawił stanowisko mieszkańców sołectwa, jakie 
wyrażali na zebraniach wiejskich w ostatnim czasie. Po nagłośnieniu sprawy powrócono do dzierżawy na 
5 lat.  musicie zwracać uwagę, że tam też żyją ludzie.

–    Wójt Gminy M. Stępak. Rada Gminy przyjęła uchwałę na dzierżawę na okres 5 lat. Z przedsiębiorców 
którzy się zgłaszali, niektórzy wnioskowali  o okres 10 lat. Po konsultacji i wczorajszym zebraniu wiejskim 
wracamy do okresu 5 letniego i podejmujemy ostatnią próbę przetargu. Jasno chcę zadeklarować, że idzie 
o 5 lat dzierżawy.

–    Radny J. Głuszak zapytał dlaczego przyjmujemy następną uchwałę jeśli zostajemy przy 5 latach.

–    Wójt Gminy wyjaśnił, że zimniejsza się powierzchnia. Oddalamy kopalnie od zabudowań.

–    Radny E. Ciak. Jak będą opłacone kwoty za wydobycie. Czy to  będzie ratalnie, czy jednorazowo. 
Chcemy trochę wiedzieć, bo z taką inwestycją jeszcze się nie spotkaliśmy. Może trzeba żeby sołectwo 
zagwarantowało sobie aby część środków  inwestycji zostało na jego na terenie.

–    Wójt Gminy. Zasady będą określone. Trochę zmienione gdyż do tej pory  były bardzo rygorystyczne. Za 
dzierżawę wykonawca będzie płacił za dzierżawę w ciągu 2 lat. oprócz tego opłata eksploatacyjna od tony 
i opłata dzierżawy( podatek gruntowy) Przedsiębiorca musi wystąpić o koncesję i w niej będą zawarte 
warunki. Wobec wyczerpania tematu przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało  
15 radnych. Uchwała została przyjęta. ( zał. nr 9)

13. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości 
gruntowej położonej w miejscowości Groble ( nr IX/60/19)

–    Radna B. Fusiek zapytała gdzie znajdują się dokładnie działki przeznaczone do sprzedaży.

–    Wójt Gminy M. Stępak. tak jak widać na załączniku to są pierwsze działki od drogi powiatowej. 
wydzielona została do n ich droga dojazdowa. Jest również pozytywna opinia zebrania wiejskiego.  Wobec 
wyczerpania tematu przystąpiono do głosowania projektu uchwały.  w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. ( zał. nr 10)

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2019r 
( nr IX/61/19). Projekt uchwały odczytał i objaśnił skarbnik Gminy P. W. Łach. Wobec braku pytań 
przystąpiono do głosowania uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie. ( zał nr 11)

15. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dot. lokalu użytkowego 
mieszczącego się w budynku Nowy Nart 33.( IX/62/19)

–    Radny M. Bajek. Jest to budynek po starej szkole. Budynek jeszcze przedwojenny w opłakanym stanie. 
Aby go wyremontować to potężne koszty. W przyszłości trzeba się zastanowić co z tym budynkiem zrobić. 
W niedługim czasie trzeba się będzie ta sprawą zająć. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 11, przeciw 3, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. ( 
Zał. nr 12)

16. Wolne wnioski i zapytania.

–    Wójt gminy M. Stępak. Przedstawił zmiany personalne na stanowiskach. Podziękował dotychczasowemu 
Zastępcy P. Stanisławowi Szotowi za dotychczasową pracę i poświęcenie. P. Stanisław Szot został 
przeniesiony awansem na stanowisko Sekretarza Gminy. Na stanowisko Zastępcy Wójta powołany został P. 
M. Wasyliszyn.
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–    Przewodniczący Rady Gminy M. Koc złożył podziękowania P. Stanisławowi Szotowi za współpracę oraz 
powitał na Stanowisku P. Wasyliszyna.

–    Radna. Fusiek zapytała o możliwość usunięcia autobusu przy skrzyżowaniu w Jeżowem.  Zapytała 
również o listy zawiadamiające o zmianach stawek. Dlaczego nie zostały dostarczone razem z nakazami 
podatkowymi. Kolejna sprawa to droga ze spec ustawy równoległa do ulicy Nowej.

–    Sołtys K. Sibiga. Zapytał  dlaczego wybory na sołtysa Sibig mają się odbyć   w Groblach.

–    Pracownik UG. R. Krawiec przedstawiła jakie regulacje w tej sprawie przewidują statuty sołectw.

–    Radny E. Ciak. W 2017 w szatni na Sójkowej miało miejsce wybicie. Z tego tytułu wpłynęło 
odszkodowanie.  Poprosił o dokonanie drobnego remontu w tej szatni ze środków, które wpłynęły do 
budżetu gminy. Zwrócił się również o uregulowanie sprawy Drogi Stanowskiej.

–    Radny B. Świątek zapytał o dokończenie wymiany mostków w sołectwie oraz podziękował za remont 
świetlicy wykonany w roku ubiegłym.

–    Sołtys M. Piróg. Zwrócił  uwagę na brak komunikacji między Radą a Sołtysami. Zapytał czy dieta sołtysa 
będzie łączona z dietą radnego. Czy obecność sołtysów nie jest obowiązkowa na sesji.

–    Sołtys T. Sobieszek zapytał o umowy o roznoszenie nakazów oraz poruszył sprawę bezpańskich psów.

–   Radny M. Bajek. Zwrócił uwagę na pastwiska pod Gwoźdzcem. Tam ludzie pytają o działki. Z tego mogą 
być wpływy do budżetu.

–   Wójt Gminy. M. Stępak. W sprawie autobusu na skrzyżowaniu. Jest to własność prywatna. W związku 
z przebudową drogi autobus zostanie usunięty. Szatnia w Sójkowej. Pracownik ma zlecone, żeby 
wyremontować pomieszczenia. Droga Stanowska- pniaki zostaną usunięte, zostało to zlecone Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej. Przepusty przy drodze powiatowej kupowaliśmy z funduszu sołeckiego. Ponieważ 
zalegały u prywatnych właścicieli, w celach bezpieczeństwa zostały zabrane. Zarząd Dróg Powiatowych 
poinformuje, kiedy będą wykonywane.  Sprawy nakazów wyjaśni kierownik referatu i radca.  
O komunikatywności to jeżeli jest taka chęć to zawsze udzielane są informacje. Trzeba trochę od siebie 
wymagać. Nigdy obowiązku uczestniczenia na sesji nie było. Uczestniczymy bo za to było ponad trzysta 
złotych za obecność. Sołtysi muszą mieć poczucie obowiązku. Bezdomne psy niejednokrotnie nie są 
bezdomne. Często te psy mają właścicieli. Do tego jest wyznaczony pracownik trzeba te sprawy na bieżąco 
zgłaszać. Sprawą dzierżawy w Nowym Narcie zajmiemy się w przyszłości.

–   Sołtys J. Sudoł zapytał o sprawę ścieżki rowerowo pieszej, jakie środki udało się pozyskać. Zapytał 
o dziurę w nawierzchni drogi wojewódzkiej.Zapytał o członków Komisji przy wyborach na sołtysów.

–   Radca Prawny. w sprawie diet dla radnych i sołtysów. Obowiązuje jeszcze uchwała w sprawie diet dla 
radnych, Jest tam zapis, że w przypadku piastowania dwóch funkcji radny pobiera tylko jedną  dietę.

–   Kierownik Ref. Podatkowego wyjaśniła jakie są zasady doręczania pism urzędowych.

–   Radny J. Głuszak podniósł sprawę oznaczeń drogi w Pikułach

–   Zastępca Wójta M. Wasyliszyn. W sprawie ścieżki rowerowo pieszej to wszystko jest na etapie 
ostatecznych uzgodnień. W sprawie Funduszu na drogi samorządowe, jest to nowy instrument. 
Z Ministerstwa Obrony Narodowej zostaną wyłączone środki na modernizacje dróg strategicznych dla 
wojska . Napisaliśmy pismo aby nasza droga została uwzględniona w programie. Dziura w drodze została 
zgłoszona.Podbudowa pod drogę jest słaba lub jej nie ma i stąd te problemy. W sprawie drogi w Pikułach są 
przewidziane oznaczenia.
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–  Protokołowała: Renata Krawiec 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Koc
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Gmina Jeżowe Numer załącznika 1 
Jeżowe 136a,  37-430 Jeżowe 
Tel. +48 15 879 43 04 
www.jezowe.pl 

Operatorem systemu był Renata Krawiec. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

 
 

 
Na sesji “IX sesja” stawiło się 15 radnych, natomiast 0 radnych było 
nieobecnych.  
 
Ustalono kworum. Rada jest władna do podejmowania decyzji. 
 
Lista obecności była następująca: 
 
Obecni radni: 
1.Mirosław Bajek  
2.Bogdan Bednarz  
3.Krzysztof Borek  
4.Eugeniusz Ciak  
5.Barbara Fusiek  
6.Józef Głuszak  
7.Edward Koc  
8.Marian Koc  
9.Andrzej Kołodziej  
10.Roman Łyko  
11.Henryk Olko  
12.Jacek Puzio  
13.Józef Szewc  
14.Grażyna Szostecka  
15.Bogdan Świątek    
 
 
Nieobecni radni: 
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Gmina Jeżowe Numer załącznika  
Jeżowe 136a,  37-430 Jeżowe 
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Operatorem systemu był Renata Krawiec. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

 
 
Przeprowadzono głosowanie w sprawie “Przedstawienie i 
zatwierdzenie porządku obrad sesji”. Wniosek został przyjęty 
następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 1, 
wstrzymuję się 0. 
 
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 25.02.2019 10:09:14 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Mirosław Bajek    1. Eugeniusz Ciak  
2. Bogdan Bednarz        
3. Krzysztof Borek        
4. Barbara Fusiek        
5. Józef Głuszak        
6. Edward Koc        
7. Marian Koc        
8. Roman Łyko        
9. Henryk Olko        

10. Jacek Puzio        
11. Józef Szewc        
12. Grażyna Szostecka        
13. Bogdan Świątek        

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK   1. Andrzej Kołodziej  
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Operatorem systemu był Renata Krawiec. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

 
 
Uchwała  numer IX/55/19 “Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia 
statusu pomnika przyrody” została podjęta następującą proporcją 
głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 25.02.2019 10:23:27 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Mirosław Bajek      BRAK 
2. Bogdan Bednarz        
3. Krzysztof Borek        
4. Eugeniusz Ciak        
5. Barbara Fusiek        
6. Józef Głuszak        
7. Edward Koc        
8. Marian Koc        
9. Andrzej Kołodziej        

10. Roman Łyko        
11. Henryk Olko        
12. Jacek Puzio        
13. Józef Szewc        
14. Grażyna Szostecka        
15. Bogdan Świątek        

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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Operatorem systemu był Renata Krawiec. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

 
 
Uchwała  numer IX/56/19 “Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
sołectwa Jeżowe Podgórze do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2017-2020 oraz zapewnienia finansowej partycypacji Gminy 
Jeżowe w kosztach realizacji programu” została podjęta następującą 
proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 25.02.2019 10:25:29 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Mirosław Bajek      BRAK 
2. Bogdan Bednarz        
3. Krzysztof Borek        
4. Eugeniusz Ciak        
5. Barbara Fusiek        
6. Józef Głuszak        
7. Edward Koc        
8. Marian Koc        
9. Andrzej Kołodziej        

10. Roman Łyko        
11. Henryk Olko        
12. Jacek Puzio        
13. Józef Szewc        
14. Grażyna Szostecka        
15. Bogdan Świątek        

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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Uchwała  numer IX/56/19 “Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jeżowe Podgórze” została podjęta 
następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, 
wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 25.02.2019 10:32:30 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Mirosław Bajek      BRAK 
2. Bogdan Bednarz        
3. Krzysztof Borek        
4. Eugeniusz Ciak        
5. Barbara Fusiek        
6. Józef Głuszak        
7. Edward Koc        
8. Marian Koc        
9. Andrzej Kołodziej        

10. Roman Łyko        
11. Henryk Olko        
12. Jacek Puzio        
13. Józef Szewc        
14. Grażyna Szostecka        
15. Bogdan Świątek        

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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Uchwała  numer IX/57/19 “Podjęcie uchwały w sprawie zasad 
przyznawania diet sołtysom” została podjęta następującą proporcją 
głosów: jestem za 10, jestem przeciw 2, wstrzymuję się 3. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 25.02.2019 11:38:38 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Bogdan Bednarz    1. Eugeniusz Ciak  
2. Krzysztof Borek    2. Barbara Fusiek  
3. Edward Koc        
4. Marian Koc        
5. Andrzej Kołodziej        
6. Roman Łyko        
7. Henryk Olko        
8. Jacek Puzio        
9. Józef Szewc        

10. Bogdan Świątek        

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
1. Mirosław Bajek      BRAK 
2. Józef Głuszak        
3. Grażyna Szostecka        
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Uchwała  numer IX/58/19 “Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 
XXX/164/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 9 grudnia 2016 w sprawie 
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi e drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso” 
została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem 
przeciw 2, wstrzymuję się 1. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 25.02.2019 11:50:07 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Bogdan Bednarz    1. Eugeniusz Ciak  
2. Krzysztof Borek    2. Barbara Fusiek  
3. Józef Głuszak        
4. Edward Koc        
5. Marian Koc        
6. Andrzej Kołodziej        
7. Roman Łyko        
8. Henryk Olko        
9. Jacek Puzio        

10. Józef Szewc        
11. Grażyna Szostecka        
12. Bogdan Świątek        

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
1. Mirosław Bajek      BRAK 
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Uchwała  numer IX/59/19 “Podjęcie uchwały w sprawie wyrażeia 
zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w 
miejscowości Groble, sołectwo  Sibigi” została podjęta następującą 
proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 25.02.2019 12:09:40 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Mirosław Bajek      BRAK 
2. Bogdan Bednarz        
3. Krzysztof Borek        
4. Eugeniusz Ciak        
5. Barbara Fusiek        
6. Józef Głuszak        
7. Edward Koc        
8. Marian Koc        
9. Andrzej Kołodziej        

10. Roman Łyko        
11. Henryk Olko        
12. Jacek Puzio        
13. Józef Szewc        
14. Grażyna Szostecka        
15. Bogdan Świątek        

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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Uchwała  numer IX/60/19 “Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości Groble” została podjęta następującą 
proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 25.02.2019 12:17:22 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Mirosław Bajek      BRAK 
2. Bogdan Bednarz        
3. Krzysztof Borek        
4. Eugeniusz Ciak        
5. Barbara Fusiek        
6. Józef Głuszak        
7. Edward Koc        
8. Marian Koc        
9. Andrzej Kołodziej        

10. Roman Łyko        
11. Henryk Olko        
12. Jacek Puzio        
13. Józef Szewc        
14. Grażyna Szostecka        
15. Bogdan Świątek        

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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Uchwała  numer IX/61/19 “podjęcie uchwały w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2019r” została podjęta następującą 
proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 25.02.2019 12:26:47 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Mirosław Bajek      BRAK 
2. Bogdan Bednarz        
3. Krzysztof Borek        
4. Eugeniusz Ciak        
5. Barbara Fusiek        
6. Józef Głuszak        
7. Edward Koc        
8. Marian Koc        
9. Andrzej Kołodziej        

10. Roman Łyko        
11. Henryk Olko        
12. Jacek Puzio        
13. Józef Szewc        
14. Grażyna Szostecka        
15. Bogdan Świątek        

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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Uchwała  numer IX/62/19 “Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na pzredłużenie umowy najmu dot. lokalu użytkowego 
mieszczacego się w budynku Nowy Nart 33” została podjęta 
następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 3, 
wstrzymuję się 1. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 25.02.2019 12:30:47 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Mirosław Bajek    1. Eugeniusz Ciak  
2. Bogdan Bednarz    2. Barbara Fusiek  
3. Krzysztof Borek    3. Edward Koc  
4. Józef Głuszak        
5. Marian Koc        
6. Andrzej Kołodziej        
7. Roman Łyko        
8. Henryk Olko        
9. Jacek Puzio        

10. Józef Szewc        
11. Bogdan Świątek        

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
1. Grażyna Szostecka      BRAK 
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