
1 
 

Protokół Nr XXXIV/2014 

z sesji Rady Gminy Borowa,  

odbytej dnia 5 maja 2014 r. 

 

Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Borowa, Pan Mieczysław 

Wiącek. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 radnych, czyli 100% frekwencji i jest to 

odpowiednia liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Na wstępie powitał przybyłych na sesję: Sekretarza Gminy – Pana Czesława Rogoża, 

Skarbnika Gminy Borowa – Pana Wiesława Kozdębę, Radną Powiatu – Panią Beatę 

Zakręcką, Radnych i Sołtysów oraz zaproszonych gości: Kierownika Rewiru Dzielnicowych 

w Borowej – Pana Grzegorza Czapigę, Przedstawiciela Podkarpackiej Izby Rolniczej – Pana 

Leszka Tomanek, Przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Borowej – Panią Jadwigę Pezda, 

Przedstawiciela Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Mielcu – 

Panią Dorotę Taras – Grzelak, Powiatowego Lekarza Weterynarii – Pana Romana Tomasa, 

Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego – Panią Elżbietę Lejko oraz Pana 

Wojciecha Naprawę będącego w podwójnej roli – jako Przedstawiciela Izb Rolniczych  

i w imieniu Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mielcu.     

 

Ad 2 

Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. 

5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Borowa.  

8. Informacja o sytuacji w rolnictwie.  

9. Informacja o działalności OSP na terenie Gminy Borowa.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na wyodrębnienie w budżecie Gminy Borowa środków stanowiących fundusz sołecki.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Gminnemu 

Zakładowi Gospodarki Komunalnej od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością oznaczoną numerem działki 1503 położoną w Borowej, na której  

ma być usytuowana studnia głębinowa.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację 

przedsięwzięcia pod nazwą „Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej wraz  

z działaniami towarzyszącymi w Gminie Borowa”.  

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Pan Przewodniczący  

Czy są jakieś uwagi lub propozycje do porządku obrad? 

 

Ponieważ propozycji dotyczących zmian w porządku obrad nie było, porządek poddany został 

pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.  

 

Pan Przewodniczący poinformował, że Pan Wójt nie będzie uczestniczył w sesji z powodów 

zdrowotnych i prywatnych.  
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Ad 3 
Pan Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 27 marca 

2014 r. był udostępniony w biurze obsługi Rady i każdy mógł zapoznać się z jego treścią. 

Jeżeli są jakieś uwagi lub zapytania do protokołu to proszę o zgłoszenie. 

 

Uwag ani zapytań do protokołu nie było, przyjęcie protokołu poddane zostało pod głosowanie  

i przyjęte większością głosów przy jednym wstrzymującym.  

 

Ad 4 

Pan Sekretarz Czesław Rogóż złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. 

 

Pytań do działalności międzysesyjnej Wójta nie było. 

 

Ad 5 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy poinformowali o pracach komisji w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Pan Fryderyk Sapała – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 

i Ochrony Środowiska,  

Pan Zdzisław Moryto - Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Kultury i Sportu, 

Pan Ryszard Sapała - Przewodniczący Komisji Samorządu, Gospodarki Finansowej, Mienia 

Komunalnego, Porządku i Bezpieczeństwa. 

 

Pytań do informacji o pracach organów rady gminy nie było. 

 

Ad 6 

Pan Przewodniczący 

Odczytał uwagi Radcy Prawnego odnośnie wniosku Radnych –  Pana  Stanisława Ćwięki  

i Pana Andrzeja Jarosza o ograniczeniu sprzedaży napojów alkoholowych w niedziele  

i święta.   

 

Pan Fryderyk Sapała 

Przypominam, że rozmawialiśmy z Panem Skarbnikiem na temat założenia barier ochronnych 

przy moście koło Pana Walskiego w Glinach Małych. Jest tam niebezpiecznie, szczególnie 

zimą.  

 

Pan Andrzej Jarosz 

Myślę, że z ekspertyzą prawną nie będę polemizował, proszę o dołączenie tego do protokołu, 

my się do tego ustosunkujemy. Uważam, że procedowanie corocznego programu walki  

z alkoholizmem na terenie Gminy sprowadza się tylko do kserowania dokumentów i na tym 

się kończy. Raport złożony przez Kierownika Rewiru Dzielnicowych wskazuje na dużą 

bezczynność organu Gminy jakim jest samorząd. Uchwalając program walki z alkoholizmem 

i z narkomanią tylko kserujemy programy i nic więcej się nie dzieje. Jeżeli Rada Gminy chce 

działać w kierunku podniesienia bezpieczeństwa to musi uchwalić program, który 

rzeczywiście będzie działał.  

 

Pan Józef Kazimierski 

Przypominam o konieczności budowy chodników w Sadkowej Górze. 
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Pani Beata Zakręcka – Radna Powiatu 

Ponieważ jest na sesji Pan Skarbnik, jako Kierownik GSP ZOZ w Borowej chciałam zapytać  

o wartość funduszu założycielskiego dla GSP ZOZ Borowa od 2000 r. i lata następne. 

Zwróciłam się o to oficjalnym pismem 19 marca 2014 r. i do tej pory nie mam odpowiedzi. 

 

Pan Przewodniczący 

Przypominam, że sesja o tematyce zdrowotnej będzie w czerwcu.  

 

Ad 7 

Pan Przewodniczący  

Zarówno Kierownik Rewiru Dzielnicowych, jak i Pan Prezes Zarządu Gminnego OSP 

przedstawiali sprawozdania. Jeżeli są jakieś pytanie, proszę o ich zadawanie.   

 

Franciszek Adamczyk 

Jestem zadowolony z pracy policjantów, widuje się ich w terenie.  

 

Pan Józef Kazimierski 

Praca policjantów jest dobra  i trzeba ją chwalić. Chłopom na wsi trzeba spokoju. Trzeba 

zwrócić jednak uwagę na motocyklistów, na osoby jeżdżące na rolkach całymi grupami i na 

rowerzystów  wracających z kościoła. Należy zwracać uwagę, żeby mieli kamizelki 

odblaskowe.  

 

Pani Beata Zakręcka – Radna Powiatu  

Jako Kierownik GSP ZOZ Borowa zwrócę się z zapytaniem do Pana Sekretarza:  jaki jest mój 

obecny status jako kierownika, ponieważ trzeba rozliczyć Zakład do 10 zgodnie z przepisami, 

więc proszę o wyjaśnienia w sprawie mojej funkcji.   

Jako członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Borowa, nie 

zgodzę się z opinią Pana Andrzeja Jarosza, że programy są sztampowe. Biorę udział  

w pracach nad tymi programami i wiele uwagi przywiązujemy do tego, by te programy 

zabezpieczały Gminę Borowa przed rozszerzaniem się alkoholizmu. Programy mają przede 

wszystkim kształcić młodych ludzi, by nie sięgali po alkohol. To jest nasz cel.    

 

Pan Zdzisław Moryto 

Chciałem zapytać Kierownika Rewiru Dzielnicowych czy orientował się na temat tych 

znaków, o których rozmawialiśmy na Komisjach.  

 

Pan Grzegorz Czapiga – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borowej  

Jeśli chodzi o znak zakazu zatrzymywania się wniosek jest gotowy, będzie skierowany  

w odpowiednim czasie.  

 

Pan Andrzej Jarosz 

Chciałem odnieść się do wypowiedzi Pani Zakręckiej, co do Programu, przy którego 

tworzeniu bierze udział. Proszę mi powiedzieć, w którym miejscu tego Programu jest ujęty 

zapis, że zostanie raz na zawsze rozwiązany problem picia alkoholu przez młodych ludzi na 

schodach sklepów w dni powszednie i święta. Proszę mi powiedzieć kiedy ten zakaz zostanie 

zrealizowany.      

Jeśli chodzi o sprawę znaków drogowych. Prosiłem o znak na drodze wojewódzkiej w Woli 

Pławskiej przy skrzyżowaniu z drogą na Majdan i drogą do wału.  
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Pan Grzegorz Czapiga – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borowej  

Trzeba do tego skonstruować uzasadnienie, podać podstawę. Muszę z Panem o tym 

porozmawiać.  

 

Pani Beata Zakręcka – Radna Powiatu  

Programy te opracowywane są dla potrzeb Rady Gminy na podstawie ustawy. Nikt nie może 

stawiać pomysłów, które nie są z nią zgodne. Pani Marta Gaździak dysponuje ustawą, jeżeli 

chce Pan przeczytać. My się przykładamy do pracy.   

 

Pan Przewodniczący 

Podziękował Kierownikowi Rewiru Dzielnicowych i Prezesowi Zarządu Gminnego OSP 

Borowa – Panu Zdzisławowi Moryto za ich pracę, aktywność i współpracę z samorządem.  

 

Ad 8 

Pan Roman Tomas – Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Przedstawił informację o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Poinformował 

miedzy innymi o: 

 Wysłaniu przez Inspektorat w dniu 2 maja 2014 r. wniosku o uznanie powiatu 

mieleckiego za urzędowo wolny od choroby Aujeszky'ego. Co oznacza, że po tym jak 

Główny Lekarz Weterynarii wprowadzi tą informację do systemu i po okresie 

przejściowym wynoszącym 60 dni, świnie i prosięta można będzie sprzedawać na 

teren całego kraju bez żadnych ograniczeń. 

 Afrykański Pomór Świń nie dotyczy obszaru mieleckiego. Dotyczy on tylko 

północnych powiatów województwa podlaskiego i części województwa 

mazowieckiego. Rygory będą zdjęte w terminach ustawowych. Zostanie to podane 

przez Ministra Rolnictwa.  

 

Pan Franciszek Adamczyk 

Twierdzimy, że te przepisy nie powinny być tak ostre. Jeśli chodzi o Afrykański Pomór Świń 

to ani jedna świnia nie była chora. Uważam, że to jest tylko polityka. Najedliśmy się strachu  

a okazało się, że niepotrzebnie. Kiedy już będziemy wolni od choroby Aujeszky'ego 

świadectwa zdrowia na spędach będą zniesione?   

 

Pan Roman Tomas – Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Świadectwa nie będą zniesione, na razie obowiązują. Jeśli chodzi o zaostrzanie czy 

łagodzenie przepisów to jest to poza Inspekcją Weterynaryjną, my jesteśmy organem 

wykonawczym. Realizujemy przepisy, jakie dostajemy. Rolnicy mają większą siłę do 

działania niż Inspekcja, my jesteśmy z ramienia rządu. 

Jeżeli ktoś ma miód, proszę zgłaszać do nas sprzedaż bezpośrednią. Nielegalna sprzedaż 

miodu własnego może doprowadzić do tego, że spotkamy się w nieprzyjemnych sytuacjach, 

ludzie donoszą na sąsiadów. Żeby zarejestrować taką działalność są niewielkie wymogi.  

 

Pani Dorota Taras – Grzelak - Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa, Oddział w Mielcu 

Jest jakaś liczba uli, od której trzeba zgłaszać? 

 

Pan Roman Tomas – Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Nawet jeden ul trzeba zgłaszać jeżeli się sprzedaje. Jeżeli jest to na użytek własny nie trzeba 

zgłaszać. 
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Pani Elżbieta Lejko –  Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  

Przedstawiła działalność ODR Mielec i poinformowała między innymi o takich sprawach jak: 

 Rolnicy są w trakcie pisania wniosków obszarowych, które muszą złożyć do 15 maja. 

W tej kwestii zmieniło się to, że płatności są zrównane do jednego poziomu. Wyższa 

płatność jest tylko do roślin strączkowych. Ministerstwo i Agencja mówią, że  

płatność maksymalna w tym roku będzie wynosiła 219 euro do hektara.  Dużo osób 

pyta czy są płatności do traw –  jest tak płatność tylko pod inną nazwą.   

 Na przyszły rok planowane są duże zmiany w dopłatach. Pewne rzeczy warto już teraz 

planować, by się do nich przygotować. Będzie mogła być płatność ryczałtowa, czyli 

mniejsi rolnicy będą mieć możliwość składania wniosków raz na 7 lat. Młodzi Rolnicy 

będą mieć szansę na wyższe płatności. Rolnicy, którzy zgłaszają więcej niż 15 ha 

upraw, będą mięli obowiązek przeznaczyć 7 % upraw na tzw. zazielenienia. Kolejne 

zmiany polegać będą na tym, że ci rolnicy, którzy mają ponad 10 ha będą musieli mieć 

co najmniej 2 gatunki upraw, a rolnicy, którzy będą mieć powyżej 30 ha co najmniej  

3 gatunki.  

 Wchodzi nowa premia i możliwość dla mniejszych gospodarstw. Ma być program, 

który się nazywa „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.  

 Ważne jest, żeby pisząc wnioski do Agencji nie pisać pewnych rzeczy „na okrągło”, 

trzeba mieć wszystko poukładane, policzone. Musi być prowadzona ewidencja, 

zarówno upraw jak i zwierząt.   

 Ma być wprowadzona premia dla osób, które przekażą gospodarstwo w sposób trwały. 

Stawia się teraz na gospodarstwa małe, rodzinne. Dla przykładu: gospodarstwa, 

których powierzchnia przekracza 300 ha wyłączone są z wszelkiej pomocy. Żeby 

skorzystać ze wspomnianej premii gospodarstwo musi być nie mniejsze niż średnia 

wojewódzka (ok. 4.6 ha), można wtedy dostać do 25 tys. zł.  

 Podobnie jest jeśli chodzi o restrukturyzację małych gospodarstw. Do tego programu 

będą mogły przystąpić gospodarstwa określone dochodowością, będzie brana pod 

uwagę wielkość produkcyjna.  Warto podkreślić, że bardzo wysoko jest wyceniana 

produkcja ziemniaków. Można będzie dostać do 60 tys. zł.  

 Rolnicy będą mogli składać wnioski jako grupy, czyli co najmniej 2 rolników może 

dostać środki na wspólny zakup sprzętu (wtedy można dostać do 200 tys. zł),  

na modernizację budynków (do 500 tys. zł.) lub na produkcję prosiąt (do 900 tys. zł). 

 Wnioski na premię dla Młodych Rolników można składać od 15 maja do 20 czerwca, 

można dostać do 100 tys. zł. Rolnik musi zadeklarować, że utworzy gospodarstwo nie 

mniejsze niż średnia wojewódzka, a w ciągu 3 lat powiększy je do średniej krajowej 

(czyli 10,50).  

 Rolnicy, którzy nie posiadają kwalifikacji rolniczych mogą je uzupełnić w ciągu 3 lat. 

 Przewidziane są pieniądze na zalesianie.  

 Jeśli chodzi o samorządy przewidziane są środki na drogi lokalne, na ochronę 

zabytków.  

 Zmieniły się przepisy w ramach budownictwa, usytuowania silosów paszowych. Przed 

rozpoczęciem takiej inwestycji warto się zapoznać z tymi zmianami.    

 

Pani Dorota Taras – Grzelak - Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa, Oddział w Mielcu 

Naświetliła zmiany w przepisach. Powiedziała między innymi o tym, że: 

 Zmiany w tej chwili nie są jeszcze groźne, będzie okres przejściowy, edukacyjny, by 

przygotować rolników, użytkowników środków ochrony roślin. 
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 Bez zmian zostało to, że przy kontrolach będziemy wymagać: Przebadany 

opryskiwacz, ewidencja, dokumentacja, aktualne szkolenie. Za brak którejś z tych 

rzeczy przewidziane są sankcje karne w postaci mandatu i nie ma tu żadnych 

pouczeń. 

 Rolnicy, którym skończy się szkolenie podstawowe, będą musieli wziąć udział  tylko 

w szkoleniu uzupełniającym. Proszę uczestniczyć w szkoleniach organizowanych 

przez ODR. Jesteśmy zobowiązani do sprawdzania szkoleń. 

 Badanie opryskiwacza ważne jest 3 lata. Jeśli jest nowy opryskiwacz (z fakturą 

zakupu) to badanie ważne jest 5 lat.  

 Ewidencję prowadzimy tak, jak do tej pory, ale rozszerzamy ją o zapis „Przyczyna 

zastosowania środka ochrony roślin”. 

 Nowe rzeczy wprowadziła ustawa z dnia 8 marca 2013 r., obowiązują one od  

1 stycznia 2014 r. 

 Kontrola będzie rozszerzona, będzie trwała dłużej, jest sporo pytań, ale będziemy 

Państwa przygotowywać, mamy czas do 2017 r. 

 Pszczelarze mocno zaczęli działać w obronie pszczół. Jeżeli rolnik wykonywał 

opryskiwanie i zagroził pszczołom, jest karany. Nie należy wykonywać tych 

zabiegów w czasie, kiedy pszczoły zbierają pożytek. Najlepiej pryskać wieczorem lub 

nocą.  

 Jeśli chodzi o szkolenia czy badania opryskiwaczy, to ODR i Pan Krzysztof Salamon  

dysponują dotacją, więc rolnicy płacą pół ceny. Inne firmy nie mają takiej dotacji  

i rolnicy płacą całość. 

 Wszyscy ci, którzy sprzedają środki ochrony roślin są teraz doradcami, więc mają 

doradzić, poinformować. Rolnicy natomiast są zobowiązani do czytania etykiet, biorą 

za to odpowiedzialność. 

 

Pan Wojciech Naprawa – Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Mielcu 

Omówił pracę i działania Agencji. Poinformował, że na dzień 5 maja wpłynęło 3 709 

wniosków o dopłaty bezpośrednie na 7 702. Czyli jeszcze 4 000 wniosków musi wpłynąć,  

a zbliża się koniec terminu. Godziny pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Mielcu zostały wydłużone do godziny 6.00 do 22.00. Podziękował pani 

Kierownik Lejko i ODR za współpracę. 

 

Pan Leszek Tomanek – Przedstawiciel Podkarpackiej Izby Rolniczej 

Ustawa, która powołała Izby Rolnicze powstała w 1995 r. Mówi ona, że jest 2% odpis z 

podatku rolnego na rzecz Izby z każdej gminy. Przeliczając liczbę gospodarstw wychodzi po 

ok. 5 zł z każdego gospodarstwa. Jesteśmy samorządem rolniczym. Walczymy z 

parlamentarzystami, od kilku lat występujemy z wnioskiem o zmianę ustawy prawo 

łowieckie. Ostatnio występowaliśmy do Krajowej Rady i do Ministerstwa Rolnictwa, by 

połączyć ZUZ i KRUS, by osiągnąć 25 – letni okres składki. Wydajemy Biuletyn i rozdajemy 

go bezpłatnie. Jako Izba Rolnicza wypełniamy bezpłatnie wnioski obszarowe.   

 

Pan Przewodniczący 

Na ręce Pani Kierownik Lejko podziękował Pani Kazimierze Małek, pracownicy ODR  

w Mielcu za pomoc dla rolników.  
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Pan Franciszek Adamczyk 

My chcemy policzenia kosztów i zrównania nas z rolnikami na zachodzie. Jeśli chodzi  

o Podkarpacką Izbą Rolniczą, kilka lat temu kiedy jeszcze byłem rolnikiem, prosiłem  

w Rzeszowie żeby mi udzielić informacji i przez 10 lat nie otrzymałem odpowiedzi.  

 

Pan Wiesław Rusek 

Mówimy o zazielenianiu. Zazielenia się samo, pola stoją puste, taka jest polityka.  

Nurtuje mnie konkurs w Woli Chorzelowskiej. Chodzi mi o wskazanie pierwszego miejsca 

dla Dąbrowy Tarnowskiej za kowalstwo artystyczne. To były mechanicznie, a nie ręcznie  

robione rzeczy. 

 

Pan Marian Taran 

Chciałem odnieść się do wypowiedzi Pani Eli Lejko o tych małych gospodarstwach. Byłem 

na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa Panem Markiem Sawickim. Jest tu podwójny aspekt. 

Obserwujemy, że tych małych gospodarstw przybywa, tworzy się je sztucznie, by płacić 

mniejszy podatek. Musimy się zastanowić jak to zrobić, Jeżeli sprzedaje się pole i zostają 

budynki, to płacić się będzie 8 – krotny podatek jak do tej pory. Dziś nie jest problemem 

świadczyć usługi czy produkować, trzeba tylko znaleźć rynek zbytu, w tym jest problem. 

Produkcja trzody, od 10 lat kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, spadła o 25%. 

Importowaliśmy za 100 mln zł.  teraz 21 x wzrósł import żywności. Jesteśmy rynkiem zbytu, 

a nie rynkiem produkcji. Jesteśmy konsumentem, nie szanujemy swojej produkcji. Sami się 

nie szanujemy. Uważam, że  wszyscy rolnicy powinni mówić 1 głosem, powinni mieć  

1 reprezentację.   

 

Pan Andrzej Jarosz 

Odniosę się do spraw działalności Izb Rolniczych, jeśli chodzi o eksport i import. Mówiło się, 

że będzie oznakowanie produktów polskich i importowanych. Zadaniem Izb Rolniczych  

i wszelkich organizacji rolniczych jest, by zadbać o oznakowanie polskich produktów. Jeśli 

chodzi o bilans tych 10 lat, kiedy Polska weszła do Unii, to proszę zauważyć ile przez ten 

czas upadło polskich cukrowni, mleczarni. Dla rolnictwa wejście Polski do Unii jest wielką 

przegraną. Polscy rolnicy dostają mniej niż zachodni, trzeba dbać o to by polscy rolnicy 

dostali tyle samo. Jeśli chodzi o Agencję, co roku się zmienia przepisy, rolnik musiałby 

siedzieć tylko na szkoleniach. Rolnik nie jest w stanie zdążyć ze zmianami. Środki ochrony 

roślin, paliwo są coraz droższe.  

 

Pani Dorota Taras – Grzelak - Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa, Oddział w Mielcu 

Ustawa z  dnia 8 marca 2014 r. wprowadziła to, że stosowanie środków ochrony roślin to 

będzie ostateczność, po wyczerpaniu wszystkich innych środków ekologicznych i podczas 

kontroli należy nam to udowodnić.  

 

Pani Elżbieta Lejko –  Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  

Dziękuję za ciepłe słowa. Jesteśmy małym zespołem jest nas 11 osób. Jeśli chodzi o kursy 

chemizacyjne, to ODR wystąpił z wnioskiem i mamy nadzieję, że w ramach tego programu 

będziemy realizować te szkolenia bezpłatnie. Nasi pracownicy przyjeżdżają i robią szkolenia. 

Dodam jeszcze, że płatności do użytków zielonych są, musi być co najmniej raz w roku 

wykoszone i zaorane. Jeżeli rolnik nie ma zwierząt a ma trawę, to trawę musi skosić, nie 

można wypalać. Trzeba zapobiegać samoistnemu zazielenianiu gruntów ornych, dbać o dobrą 

kulturę i nie porzucać pól. Nie możemy mówić że dyskryminuje się  małych rolników. Jeśli 

chodzi o sytuację  w Woli Chorzelowskiej. Konkurs wygrała Dąbrowa Tarnowska, były tam 
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produkty regionalne, Jeśli chodzi o sprzedaż miodu, ludzie donoszą na siebie. Należy 

przestrzegać przepisów o sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa. Rolnik może sprzedać, 

bez płacenia dodatkowych podatków, ze swojego gospodarstwa wszystko, co nie jest 

przetworzone.  Sprzedaż produktów zwierzęcych zgłasza się do Lekarza Weterynarii,  

a roślinnych do Inspektoratu Sanitarnego.  Jeśli chodzi o sprzedaż okazjonalną, która  dotyczy 

stowarzyszeń w ramach dożynek czy jakiś innych imprez, alkoholu nie można sprzedawać, 

można częstować. Jeśli ktoś by się zatruł, możemy ponieść konsekwencje,. Szkody łowieckie 

szacuje się na zlecenie Marszałka Województwa, robią to koła łowieckie. Szkody łowieckie 

powstałe do 100 m zgłasza się do Urzędu Marszałkowskiego, powyżej 100 m do koła 

łowieckiego. 

 

Pan Wojciech Naprawa – Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Mielcu 

Pan Jarosz mówił o zaostrzonych przepisach. My jako Agencja musimy je egzekwować, 

dostajemy wytyczne i je wykonujemy. W 2015 r. opłaty obszarowe mogą się bardzo zmienić. 

Jesteśmy instytucją rządowa, wykonujemy naszą pracę. Zarówno Agencja, jaki ODR stara się 

rolnikom pomagać.   

 

Pan Wiesław Rusek 

Pan Andrzej Jarosz poruszył temat oznakowania towaru polskiego w sklepach. Korzystając  

z okazji, że są goście z różnych instytucji rządowych, chciałem zauważyć, że my musimy 

wspólnie to monitować. Supermarkety mają prawo wstępu na masarnie, mogą sprawdzać 

nasze warunki, mogą oznakować nasze produkty według swojego uznania i wykorzystują to 

prawo. Na Podkarpaciu na dzień dzisiejszy tylko 58% masarni nie spełnia warunków 

wędzarniczych, jeżeli te drobne masarnie nie spełnią tych wymogów z rynkiem będzie jeszcze 

gorzej. Nie sztuka jest produkować, sztuka jest sprzedać. Musimy wspólnie wypracować 

stanowisko. Na spotkaniach z Ministrem trzeba dopuszczać rolników do głosu. Są różne 

sankcje dla rolników, tak jest utrudniane by rolnik tych dopłat w końcu nie dostał. 

 

Pani Elżbieta Lejko –  Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  

Ja na to patrzę z innego punktu widzenia. Widzę, że nasze gospodarstwa się zmieniają. 

Gospodarstwa średnie mają najgorzej, szczególnie wtedy, kiedy nie mają komu przekazać 

gospodarstwa. Należy korzystać z szans i możliwości jakie nam są dane.  

 

Pan Leszek Tomanek – Przedstawiciel Podkarpackiej Izby Rolniczej 

Padły tutaj bardzo słuszne racje. Staramy się występować ze wszystkimi wnioskami do 

Ministerstwa. Rolnicy się nie dogadują, mają różne zdanie. Zbieramy wnioski od naszych 

delegatów na ternie gminy. Od lat walczymy o sprzedaż bezpośrednią. Walczymy  

o wyrównanie dopłat z zachodem. 

 

Pan Maria Taran 

Mówimy o dopłatach bezpośrednich, że w jednych krajach Unii są wyższe, w innych niższe.   

Trzeba zaznaczyć, że na zachodzie są tylko dopłaty bezpośrednie. W Polsce mamy jeszcze 

dopłaty dla otoczenia wsi, dla samorządów. Przeliczając te środki, które idą do nas, do 

rolników i do samorządów są i tak wysokie. Widzimy to wokół nas.  

 

Pan Andrzej Jarosz 

Informacja Pana Tarana jest albo stronnicza albo wyssana z palca. Wystarczy zauważyć, jakie 

mają dopłaty niemieccy rolnicy do zakupu gruntu.  
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Pan Przewodniczący 

Podziękował gościom za przybycie i współpracę. Kolejna sesja o tematyce rolnictwa będzie  

w październiku.  

 

Ad 9 

Pan Przewodniczący 

Na wszystkich Komisjach była przedstawiana informacja o działalności OSP. Jeżeli są jakieś 

pytania, bardzo proszę. 

 

Pan Marian Taran 

Mam wniosek, o którym mówiłem już na Komisjach. Należy zwrócić się do Państwowej 

Straży Pożarnej, by w większym stopniu angażowały się finansowo w wsparcie 2 jednostek 

OSP, które są w systemie krajowym. Stawia się im podobne wymagania, jak jednostkom 

państwowym. Musimy zadecydować, czy stać nas, jako samorząd, na utrzymanie tych 

jednostek. Pomoc ze strony państwa powinna być większa.   

 

Pan Przewodniczący 

Ten wniosek jest zapisany w protokole Komisji finansowej.  Będziemy rozmawiali z PSP. 

 

Ad 10 

Pan Zbigniew Pezda odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Borowa środków stanowiących 

fundusz sołecki. 

 

Uwag ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie było, przedstawiony projekt 

uchwały poddany został pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 11 

Pani Stanisława Bujak odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej od opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu nieruchomością oznaczona numerem działki 1503 położoną w Borowej, na której ma 

być usytuowana studnia głębinowa.   

 

Uwag ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie było, przedstawiony projekt 

uchwały poddany został pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 12 

Pani Stanisława Bujak odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu 

Spójności na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej 

wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Borowa”.  

 

Uwag ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie było, przedstawiony projekt 

uchwały poddany został pod głosowanie i przyjęty większością głosów przy  

1 wstrzymującym. 

 

Ad 12 

Pani Urszula Jędrzejowska 

Należy wykosić trawę koło budynku na Gizowej. Problem jest od zawsze a nie ma nikogo, 

kto by miał to zlecone na stałe. Znak drogowy na drodze wojewódzkiej koło Pana Gaździaka 

jest przewrócony. Tablica ogłoszeń została uszkodzona.  
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Pan Sekretarz odpowiada: 

Pytanie Pana Fryderyka Sapały – odnośnie barierek na moście obok Pana Walskiego. Na 

miejscu był Pan Gaździak, badał sprawę, orientował się w cenie. Dopóki cena nie będzie 

określona, nie ma sensu podejmować tematu. Kiedy będzie wiadomo ile to będzie kosztować, 

Państwo jako Radni będą musieli znaleźć w budżecie środki na tą inwestycje. Z tego, co mi 

na dzień dzisiejszy wiadomo są to dość kosztowne sprawy, chyba, że uda się zakupić barierki 

używane, ale to jest na razie tylko w sferze planu.   

Pan Sołtys Kazimierski poruszył temat chodnika w Sadkowej Górze. Faktycznie jest to 

problem, ruch jest wzmożony. Na pewno jest opracowana dokumentacja projektowa na 

odcinek skrzyżowania i część chodnika. Końcem zeszłego roku Pan Wójt orientował się  

w tych sprawach w Urzędzie Marszałkowskim, dokładnie w  Podkarpackim Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich poprzez Pana Radnego Sejmiku Wojewódzkiego i na tamtą chwilę nie były 

przewidziane żadne środki na chodniki. Trzeba mieć na uwadze to, że aby takie środki zostały 

uruchomione Gmina musi wyłożyć 50%. Wobec tego znowu pada pytanie czy takie środki  

w budżecie się znajdą. Najpierw jednak musi być informacja z Podkarpackiego Urzędu 

Wojewódzkiego czy w ogóle na takie przedsięwzięcie, jak budowa chodników, znajdą się 

środki. Podchodzą bardzo ostrożnie do tego tematu, z  tego powodu, że dużo pieniędzy poszło 

na odszkodowania związane z budową przeprawy drogowo – mostowej.   

Pani Zakręcka zadała jedno pytanie Panu Skarbnikowi, więc ja się do niego nie będę odnosił. 

Drugie pytanie było do mnie, choć powinna wiedzieć o tym, że pytania zadaje się Wójtowi, 

bo to on jest organem. Pytanie dotyczyło jej statusu na dzień dzisiejszy, ponieważ zbliża się 

10-ty, ona się chce rozliczyć i nie wie co ma zrobić. Każdy pracownik powinien wiedzieć,  

że z chwilą, kiedy ma umowę o pracę to wykonuje swoją pracę. Pani Zakręcka powinna 

wiedzieć i myślę, że o tym wie, że nadal jest kierownikiem dopóki procedura, związana  

z rozwiązaniem stosunku, jako kierownika tego zakładu, nie będzie skończona. Procedura 

trwa, dzisiaj zostanie wysłane pismo do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy. Z racji tego, że Pani Zakręcka jest Radną Powiatu musi być zachowana taka 

procedura, gdyż organ Gminy jakim jest Wójt musi zapytać Radę Powiatu. Wysłaliśmy  

2 pisma do Pani Zakręckiej, żeby się wypowiedziała czy podjęła pracę w ramach swojej 

działalności gospodarczej, nie odpowiedziała nam na nie. Wobec tego Pan Wójt, zdecydował 

o konsultacji z Radcą Prawnym, wysłaliśmy pismo do Dyrektora Szpitala Powiatowego  

w Mielcu. Pan Wójt rozmawiał również z Panem Dyrektorem. Została udzielona odpowiedź, 

że Pani Kierownik podjęła pracę, a co za tym idzie Wójt występuje do Rady Powiatu i po 

odpowiedzi na nie Wójt będzie mógł rozwiązać stosunek pracy z Panią Zakręcką. Nie wiem 

czym sugerowała się Pani Zakręcka zadając to pytanie, gdyż dopóki umowa nie zostanie 

rozwiązana jest pracownikiem i ma swoje obowiązki wykonywać tak, jak do tej pory.      

 

Wypowiedź Pani Urszuli Jędrzejowskiej – wykoszenie trawy wokół Domu Ludowego na 

Gizowej. Tak się nieszczęśliwie składa, że  Borowa nie ma gospodarza. Zlecę to zadanie 

GZGK z uwagą, by to robić w miarę systematycznie.   

Znak koło Państwa Gaździaków – jest to droga wojewódzka, zwrócimy się do Oddziału 

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Mielcu i poinformujemy ich o tym. 

Tablica ogłoszeń – będzie wyremontowana.     

 

Pani Lucyna Mieszkowska 

Na drodze powiatowej koło Pana Polita część betonowej barierki jest zniszczona. Pan Polit 

zrobił sobie nowe ogrodzenie i boi się, że zostanie ono zniszczone. Prosił mnie, by to zgłosić.   

Pani Irena Spyra przypomina się w sprawie swojej drogi dojazdowej. Pyta czy coś ruszyło  

z jej sąsiadem, Panem Miłosiem.  
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Pan Franciszek Adamczyk 

Może dałoby się wysłać pismo, prośbę do Pani Bąk, by usunęła bez, który rośnie za zakręcie. 

Zasłania on widoczność.   

 

Pan Józek Kazimierski 

W Sadkowej Górze w budynku koło mostu została zrobiona woda w kotłowni po tym jak była 

przemrożona. Ale jest jeszcze problem z rurą ściekową, która przegniła. Trzeba to naprawić, 

bo ścieki zalewają. Należy przeglądnąć tam również dach, bo zaczyna rdzewieć.  

 

Pan Kazimierz Smoleń 

Przypominam głos z ostatniej sesji o konieczności poprawienia poboczy na drodze od Nowej 

Wsi w stronę Glin Małych, szczególnie koło Pani Filipiak. Trzeba zwrócić się do 

Powiatowego Zarządu Dróg, że pobocza są bardzo uszkodzone, a jest możliwość, by firma, 

która wykonuje tam roboty to poprawiła.  

 

Pan Ryszarda Sapała 

Może znalazłby się kamień na drogę na Mysonówkę od Krzyżyka.   

 

Pan Sekretarz odpowiada: 

Wypowiedź Pani Mieszkowskiej – uszkodzona barierka. Zwrócimy się w tym temacie, jak 

również w temacie obniżonych poboczy przy drodze powiatowej do Powiatowego Zarządu 

Dróg w celu reakcji w tym zakresie. Powiat ma podpisaną umowę na okoliczność remontu 

dróg wykorzystywanych do budowy przeprawy mostowo – drogowej. Wobec tego 

wykonawca może doraźnie wykonać remonty, w szczególności obniżone pobocza.   

Jeśli chodzi o sprawę Pani Spyra – nie jestem w stanie na tą chwile odpowiedzieć na jakim 

etapie jest procedura związana z regulacją gruntów. Zorientuję się i indywidualnie z Panią 

sołtys na ten temat porozmawiam.   

Uwaga Pana Adamczyka – spróbujemy skierować do Pani Bąk pismo w sprawie usunięcia 

tych zakrzaczeń. Wiemy jednak, że ta Pani podchodzi asertywnie do wszelkich urzędowych 

uwag, więc  może być różnie,  

Wypowiedź Pana Kazimierskiego – skoro rura cieknie, nie ma o czym dyskutować, trzeba ją 

wymienić.   

Rdzewiący dach – jest to już problem bardziej złożony, będziemy to mieć na uwadze.  

Pan Ryszard Sapała – tłuczeń to nie jest teraz taka prosta sprawa. Jeśli chodzi remont dróg 

dojazdowych odbywają się one przez tzw. FOGR, a co za tym idzie w każdym roku w danej 

miejscowości jest robiona wybrana droga, wytypowana przy współpracy z Sołtysami  

i radnym. Nie wiem jak wygląda sprawa jeśli chodzi o tłuczeń, nie znam również skali 

problemu.  

 

Pan Ryszard Sapała 

Były robione drogi i  brakło kamienia.  

 

Pan Sekretarz 

Jeżeli uda nam się oszczędzić możemy wrócić do tematu.  
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Pan Andrzej Jarosz 

Proszę o kopie ekspertyzy prawnej do uchwały o ograniczeniu sprzedaży napojów 

alkoholowych.  

 

Pan Przewodniczący 

Ponieważ więcej chętnych do zabrania głosu nie było Pan Przewodniczący stwierdził,  

że porządek sesji został zrealizowany, podziękował wszystkim za uczestniczenie w sesji 

i zakończył obrady. 

 

 

 

 

 

 


