
Protokół 

z zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Jelna w dniu 21.04.2013 r. 

 

 

W zebraniu uczestniczyło 82 mieszkańców wg. listy obecności, oraz zaproszeni goście w 

osobach: Burmistrz Jerzy Paul, Z-ca Burmistrza Andrzej Rychel, Dyrektor MGOPS Mirosław 

Przewoźnik, Prezes ZGK Jerzy Wołoch. 

 

Zebranie otworzył Sołtys, Pan Michał Zawadzki, który powitał uczestników, stwierdził iż 

zebranie odbywa się w II terminie i jest prawomocne do podejmowania uchwał a następnie 

przedstawił proponowany porządek obrad. 

 

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności, uchwalenie porządku obrad, 

2. Wybór sekretarza zebrania, 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, 

4. Informacja z działalności MGOPS , 

5. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za 2012 rok, 

6. Gospodarka odpadami komunalnymi, 

7. Planowane inwestycje w Sołectwie w 2013 r. 

8. Gospodarka w lasach gminnych na terenie Sołectwa, 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad 1) Do porządku nie wniesiono uwag. Porządek uchwalono jednogłośnie. 

 

Ad 2) Na sekretarza zebrania wybrano jednogłośnie Pana Andrzeja Chojnackiego. 

 

Ad 3) Sołtys – Przewodniczący zebrania poinformował, iż do protokołu z poprzedniego 

zebrania nie wniesiono uwag, oraz że zostanie on umieszczony na stronie Sołectwa. Protokół 

przyjęto prz 4 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 4) Przewodniczący wprowadzając w tematykę punktu poinformował iż w zakresie 

świadczeń z pomocy społecznej jest wiele niedomówień i zapytań na zebraniach, stąd 

pozwolił sobie zaprosić Pana Mirosława Przewoźnika - Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej, któremu oddał głos celem udzielenia w podległym mu zakresie wyczerpującej 

informacji dla mieszkańców.  

Dyrektor zabierając głos przedstawił kryteria dochodowe warunkujące udzielenie pomocy 

społecznej: 456 zł. netto na osobę w rodzinie i 542 zł. netto na osobę samotną. Następnie 

omówił formy pomocy tj. zasiłki stałe (udzielane w sytuacji niemożności podjęcia pracy z 

przyczyn niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub wiek pow. 60 lat 

kobieta i 65 lat meżczyzna), zasiłki okresowe; kryteria j/w plus bezrobocie zarejestrowane w 

PUP. (maksymalna wysokość zasiłku okresowego to 271 zł.), zasiłki celowe – w formie opału 

na okres zimowy oraz leków, zasiłki celowe specjalne; pomoc przyznawana w sytuacji, gdy 

dochód przekracza kryterium, pomoc w formie dożywania; udzielana gdy kryterium 

dochodowe nie przekracza 684 zł. netto/os. w rodzinie i 813 zł. netto/os. samotną. 

Dyrektor stwierdził, że na dożywianie jest ok. 1,2 mln. zł., z czego 70% pochodzi z dotacji 

Wojewody. 

Następnie Dyrektor poinformował, że powstała w Nowej Sarzynie Spółdzielnia Socjalna, 

która prowadzi dożywanie w 3 szkołach. Jest projekt, by od września Spółdzielnia dostarczała 

też posiłki osobom starszym i samotnym. 

Dodatkowo pozyskana żywność to 160 ton. W planie jest kolejne 100 ton. 



Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi też magazyn odzieży (w ubiegłym roku sprowadzono 

15 ton odzieży), oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka, chodziki, wózki). 

 

Ośrodek realizuje także projekty systemowe – aktywizacja klientów pomocy społecznej, 

poprzez szkolenia czeladnicze i staże. W 2011 roku pozyskano i przeznaczono na ten cel 350 

tys. zł., w 2012 r. 700 tys. zł., w 2013 – 800 tys. zł. Kolejny projekt to aktywizacja osób 

niepełnosprawnych – wartość 870 tys. zł. – forma szkolenia, staże 6 miesięczne i 12-sto 

miesięczne zatrudnienie subsydiowane. 

 

Inne formy pomocy, to usługi opiekuńcze oraz kierowanie do domów pomocy społecznej. 

 

Po informacji Dyrektora Sołtys poprosił o zadawanie pytań przez mieszkańców. 

 

Pan Szewerniak wyraził zastrzeżenia co do prawidłowości funkcjonowania wywiadu 

środowiskowego stwierdzając iż są osoby spożywające alkohol, które otrzymują np. 500 zł., 

przepijają to w 1 dzień i na drugi nie mają już grosza. 

 

Dyrektor poprosił o osobisty kontakt celem ustalenia nazwiska takich osób. Stwierdził iż są to 

prawdopodobnie beneficjenci zasiłków stałych i zadeklarował iż takiej osobie zamieni się 

zasiłek pieniężny na bilety do realizacji w sklepie. 

 

Pan Rytuba zapytał, czy pomoc udziela się na wniosek, czy z Urzędu, tj. czy można kogoś 

zgłosić do udzielenie pomocy. 

 

Odpowiedź. Można kogoś zgłosić jednak sam zainteresowany na udzielenie pomocy musi 

wyrazić zgodę. 

 

Sołtys poinformował, że w 2012 roku zgłosił 4 osoby i te zostały sprawdzone przez 

pracownika Ośrodka pod kontem kwalifikowania się do uzyskania pomocy. W bieżącym roku 

wraz z proboszczem Sołtys i Rada Sołecka zorganizowała zbiórkę darów na święta dla osób 

potrzebujących. Akcja będzie kontynuowana w przyszłości. Zaopatrzono 14 rodzin, lecz 

zgłoszonych potrzeb było więcej. Sołtys zadał pytanie czy jest możliwość przekazania 

nieodpłatnie drzewa opałowego na rzecz potrzebujących. 

W odpowiedzi Dyrektor podziekował za inicjatywe stwierdzając, iż jest ona jak najbardziej 

potrzebna. 

 

Ad 5). Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za 2012 rok. 

 

Zrealizowane inwestycje i remonty : 

 

1. Kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej.(całkowity koszt 367 tys. zł.), 

2. Przebudowa drogi gminnej Krzaki – Piaski (koszt 173 tys. zł.), 

3. Kanalizacja – zapłacono 20 tys. za uzgodnienia ZUD, 81 tys. przeniesiono na wydatki 

niewygasające celem zapłaty w 2013 roku za dokumentację, 

4. Oświetlenia drogowe – wykonano wzdłuż drogi powiatowej od Pana Grzywny do Pani 

Kołodziej. 

5. Z Funduszu Sołeckiego: decyzja zebrania wiejskiego wykonano projekty dróg: Krzaki – 

Łaski – Piaski, Borki (od Szkoły do N. Sarzyny, oraz projekt zagospodarowania terenu koło 

Domu Kultury w Jelnej. 



6. Ze środków drogowych Sołtysa (16.923 zł.) zakupiono kamień 243,5 t. (16 samochodów x 

15 t.), żużel 76 m3, oraz wykonano remonty z wykorzystaniem równiarki. Z dodatkowych 

środków pozyskanych staraniem Radnych w trakcie roku w kwocie 24,4 tys. zł. zakupiono 

kamień, wykonano remonty dróg i rowów przydrożnych. 

7. W zakresie spółek wodnych zebrano składki w kwocie 11.761 zł., natomiast wykonano 

roboty w zakresie remontów urządzeń melioracyjnych za kwotę 13.400 zł. 

8. W zakresie rzeki Malinianki – Delegacja w składzie: Starosta Jan Kida, W-ce 

przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Chojnacki i Sołtys Pan Michał Zawadzki 

przeprowadzili rozmowy z Panem Stanisławem Stachura – Dyrektorem Podkarpackiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, który zapewnił podjęcie działań w 

kierunku odmulenia koryta rzeki Malinianki, szczególnie na obiekcie staw k. Kościoła.  

 

Gospodarka leśna – w 2012 roku przeprowadzono 1 licytację i sprzedaż drewna za kwotę 

3.600 zł. Była też pielęgnacja lasu w zamian za wycinkę zakrzaczeń. 

 

Szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną – były podejmowane wielokrotnie na zebraniach, 

ponadto zorganizowano spotkanie robocze, udział w którym wzięli: Starosta, Burmistrz, 

przedstawiciele kół łowieckich, przedstawiciel Podkarpackiej Izby Rolniczej. Konkluzja z 

uzyskanej w trakcie spotkania wiedzy. Koła łowieckie nie wykorzystują limitów odstrzałów. 

W ramach odstrzałów zbyt małą liczbę stanowią maciory. W ostatnim półroczu odstrzały były 

zawieszone ze względu na wściekliznę. W efekcie działania w zakresie ograniczenia 

populacji dzików i rogacizny odbiegają od oczekiwań mieszkańców i nie zapobiegają 

wyrządzanym w uprawach rolnych i leśnych szkodom. 

 

Szkoła Podstawowa w Jelnej – Sołtys zaznaczył iż w ostatnim czasie powstało w tym zakresie 

wiele emocji. Nawiązał do odbytego w szkole spotkania z Burmistrzem, gdzie wyraził 

zastrzeżenia co do rozpadających się kominów, przeciekającego dachu, braku placu zabaw, 

oraz niewłaściwego odprowadzenia wody z dachu. Na dzień dzisiejszy po skutecznych 

zabiegach Sołtysa i Radnych o wprowadzenie zadania do budżetu, kominy na szkole zostały 

wyremontowane.  

 

Przeciekający dach na hali sportowej – był przedmiotem wielokrotnych rozmów z 

Burmistrzem. W ubiegłym roku przy okazji spotkań dotyczących obiektów sportowych 

ustalono sporządzenie ekspertyzy celem jednoznacznego ustalenia przyczyny przecieków. 

Sołtys zaproponował, aby zrobiła to straż. Temat został do wykonania w bieżącym roku, czy 

to przez straż, czy też osobę z odpowiednimi uprawnieniami. 

 

Plac zabaw przy szkole. Sołtys poinformował o spotkaniu jakie miało miejsce w szkole w 

2012 r. przed oddaniem obiektów sportowych. Uczestniczył w nim Burmistrz, Pani Dyrektor, 

Sołtys i Radny Piotr Zygmunt. Rozmowy dotyczyły oddania stadionu. W trakcie spotkania 

Sołtys ze względu na to iż Gmina w Jelnej nie musi budować i utrzymywać szatni przy 

stadionie, gdyż Klub będzie korzystał z obiektów szkoły, poruszył sprawę rekompensaty za 

korzystanie ze szkoły proponując, aby za to dokonano zgłoszenia budowlanego i zakupiono 

przez Gminę na początek minimum jedno urządzenie zabawowe. Propozycja została ustnie  

zaakceptowana. W bieżącym roku do Sołtysa wpłynęło pismo o dofinansowanie placu zabaw. 

W ślad za tym Sołtys zaprosił Panią Dyrektor i przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego na 

zebranie Rady Sołeckiej. W trakcie spotkania wyszło iż zgłoszenie o budowie placu zabaw 

nie zostało przez szkołę zrobione, natomiast przedstawiciele Komitetu byli na spotkaniu z 

Burmistrzem który obiecał dołożyć na rzecz placu zabaw 15 tys. jeśli uzbierają taką samą 

kwotę. Na Radzie Sołeckiej ustalono iż Radny Piotr Zygmunt złoży interpelację, która między 



innymi będzie dotyczyć spraw związanych z przeciekaniem dachu, oraz niewykonanych 

ustaleń w zakresie placu zabaw. 

 

Z odpowiedzi na interpelację wynika iż działania dotyczące przecieków na dachu poprzedzi 

fachowa ekspertyza. Wynika z niej także iż szkole za dwa lata została kwota ponad 32 tys. 

Pozostaje pytanie, dlaczego pieniądze te nie zostały wykorzystane, choćby na wykonanie 

zgłoszenia o przystąpieniu do budowy placu zabaw. 

 

W zakresie działalności Rady Sołeckiej głos zabrał jej przewodniczący – Stanisław Fil, który 

stwierdził iż Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa. Polecił zebranym korzystanie 

ze strony internetowej Sołectwa, gdzie zamieszczane są informacje nt. działalności we wsi. 

 

Przewodniczący Rady wskazał na sprawy, w zakresie których nie doprowadzono do 

końcowego rozwiązania wymieniając wśród nich:  

 

- likwidację obsługi przez dróżników   przejazdu kolejowego na skutek planowanej jego 

przebudowy w systemie automatycznym,  

Burmistrz na bieżąco skorygował tą informację stwierdzając iż najnowsze ustalenia są takie, 

iż PKP od przebudowy przejazdu odstąpiło i dróżnik nadal będzie.    

- nierozwiązaną sprawę infrastruktury na przejętych przez Miasto Leżajsk Osiedlach Służby 

Zdrowia i Leśników, 

- asfaltowanie drogi „klasztornej”, wniosek jest na liście rezerwowej, 

- zniszczenia powodowane przez dziki. Koła łowieckie w 2011 roku wykonały 50% planu 

odstrzałów, zaś w 2012 roku odstrzałów nie było ze względu na wściekliznę. 

 

Dyskusja nad sprawozdaniami. 

 

Pan Andrzej Chojnacki zaproponował, aby Burmistrz jeszcze raz wystosował wniosek – tym 

razem do Rady Gminy Miasto Leżajsk (wystąpienia do Burmistrza Leżajska nie odnoszą 

skutku) z propozycją przekazania infrastruktury na przejętych osiedlach w zamian za środki 

na asfaltowanie określonego na podstawie negocjacji odcinka drogi „Klasztornej”. Jak 

stwierdził, z drogi tej korzystają także mieszkańcy tych osiedli, więc interes byłby obopólny.    

 

Radny Piotr Zygmunt zabrał głos w sprawie wystosowanej interpelacji, stwierdzając iż wokół 

sprawy narosło wiele niedomówień. Dotyczy to szczególnie punktu w zakresie wykorzystania 

planowanych środków na utrzymanie szkoły. Różnica między kwotą planowaną a 

wykorzystaną wyniosła ponad 30 tys. i kwota ta wróciła do budżetu Gminy. Radny 

poinformował, że kwestię tą wyjaśniał z Panią Burmistrz Pinderską, która udzieliła mu 

informacji iż gdyby Pani Dyrektor zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza o przeznaczenie 

tek kwoty na jakiś cel, to  najprawdopodobniej Burmistrz by się na to zgodził.  

Drugą kwestia poruszona przez Radnego była rozpowszechniana przez pewna osobę 

informacja, że Zygmunt chce się oddzielić od szkoły ogrodzeniem. Radny stwierdził 

jednoznacznie, iż Zygmunt nie chce się oddzielić ogrodzeniem. O takie ogrodzenie – 

pomiędzy stadionem a szkołą wnioskowała Pani Dyrektor. 

 

Pani Barbara Rytuba Dyrektor Szkoły zabierając głos stwierdziła iż istotnie na spotkaniu 

dotyczącym oddania do użytku stadionu Sołtys zaproponował wykonanie placu zabaw. Dla 

niej jako dyrektora priorytetem był nie plac zabaw a przeciekający dach. Problem ten ciągnie 

się bowiem od oddania szkoły. Na gwarancji co pół roku przyjeżdżali przedstawiciele Firmy 

Skańska i cos tam poprawiali. Wg Dyrektorki nie ma możliwości stwierdzić jednoznacznie 



którędy dach przecieka. Hala sportowa posiada zbyt duże wentylatory, powodują one 

nadmierne drgania i to może skutkować że połączenia blach zostały naruszone. Kontynuując 

stwierdziła iż skoro uznała że priorytetem jest przeciekający dach to nie będzie wnioskować o 

plac zabaw. Wnioskowała zatem o remont dachu i kominów. Dyrektor, jak stwierdziła – 

odpowiada budżet w zakresie celów statutowych. Z żywienia pieniędzy nie można przenosic i 

one pozostają w Gminie. Wydatków na płace do ostatniego miesiąca też nie można wyliczyć, 

bo są różne ruchy kadrowe. Gdy jest pewność, że zostaną pieniądze to można się zwrócić o 

ich przeniesienie na jakąś realna potrzebę, ale np. remontów w grudniu raczej się nie robi. 

Dyrektorka poinformowała, że Komitet Rodzicielski zaproponował że będzie szukał 

sponsorów na plac zabaw. Dyrektorka stwierdziła iż jeśli takie środki pozyskają to ona 

postara się o załatwienie dokumentacji. Na koniec dodała iż na obiekcie powstały kolejne 

potrzeby remontowe bo kruszy się po zimie wejście do szkoły i woda z dachu spływa 

bezpośrednio na kostkę brukową.   

 

Pani Maria Dec stwierdziła iż Komitet zbiera pieniądze na plac zabaw, zaś Sołtys może się do 

tego dołożyć, bo jeśli są pieniądze na grzybki to można dołożyć do placu zabaw.  

 

Sołtys nawiązując do wypowiedzi Pani Dyrektor stwierdził, iż powołała się ona na 

stwierdzenie iż pozostałe pieniądze dotyczą m.innymi żywieniówki. On będąc w ZEASIE 

uzyskał rozpiskę paragrafów i z tego wynika jednoznacznie iż pieniądze o których mowa że 

nie zostały wykorzystane nie dotyczą żywieniówki.  

Dodał iż zależy mu na powstaniu placu zabaw przy szkole o co sam mocno zabiegał, jednak 

to Pani Dyrektor podpuszcza rodziców, bo jeśli twierdzi, że plac zabaw nie jest dla niej 

priorytetem lecz dach, to pismo jakie skierowała do Sołtysa powinno dotyczyć właśnie dachu 

a nie placu zabaw. 

 

Radny Zygmunt stwierdził iż na spotkaniu Rady Sołeckiej, Sołtysa i Radnych z 

przedstawicielami Komitetu Rodzicielskiego i Panią Dyrektor jako priorytet stawiano plac 

zabaw. Dopiero w następnej kolejności stawiano przeciekający dach. 

 

Sołtys nawiązał do działań z ubiegłego roku w zakresie obrony oddziału przedszkolnego. 

Wówczas rodzice nie robili zamętu wśród mieszkańców, tylko przyszli do Sołtysa i radnych i 

wspólnym wysiłkiem udało się temat z korzyścią dla wsi załatwić. 

 

Burmistrz poprosił, aby zamknąć temat, bo tematy są od dawna znane i w bieżącym roku 

zarówno plac zabaw jak i dach będą zrobione. 

 

Pani ……………. Poruszyła sprawę asfaltowania drogi od szkoły do Nowej Sarzyny, gdyż 

mieszkanie przy niej ze względu na kurzenie jest bardzo uciążliwe. 

 

Pan Wojtanowski poruszył problem zalewania jego posesji woda z rzeki Malinianka. 

 

W odpowiedzi Sołtys potwierdził występowanie problemu, poinformował, że był tam z 

komisją, pismo zostało wystosowane do Podkarpackiego Zarządu Melioracji. Dyrektor 

Stachura informuje, że działania w zakresie uregulowania koryta rzeki będą prowadzone w 

2014 roku. 

 

Po wyczerpaniu wniosków w w/w zakresie Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej 

Przewodniczący poddał pod głosowanie. Sprawozdania zostały przyjęte większością za, przy 

1 głosie wstrzymującym, przeciwnych głosów nie było. 



 

Ad 6) Problematykę gospodarowania odpadami od 1 lipca 2013 r. przedstawił Burmistrz. 

Poinformował zebranych o wymogach nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami, w tym  

O konieczności złożenia deklaracji przez właścicieli gospodarstw, gdyż w przypadku jej 

niezłożenia obowiązek taki przechodzi na Burmistrza, który składa za tego właściciela 

deklarację z Urzędu ale wyliczając stawki wyższe, jak od śmieci niesegregowanych. 

Burmistrz poinformował o ilościach wywożonych śmieci oraz przyjętym przez Radę Gminy 

sposobie naliczania za nie opłat systemem – od gospodarstwa. Przyjęta cena za śmieci 

segregowane w mieście wynosi 26 zł./gospodarstwa, na wsi 17,90 zł./od gospodarstwa. Cena 

za niesegregowane odpady będzie o połowę wyższa. Gospodarstwa jednoosobowe płaca 

połowę stawki. Burmistrz stwierdził iż jeśli będą możliwości to w przyszłości przy 2 

osobowym gospodarstwie będzie można też nieco stawkę obniżyć. 

Następnie przedstawił porównanie naszych stawek do innych gmin wykazując iż wypadamy 

na ich tle korzystnie. Burmistrz poinformował tez iż cytowana ustawa czyni go organem 

egzekucyjnym w stosunku do opłat za śmieci. 

 

Następnie głos zabrał Pan Jerzy Wołoch – Prezes ZGK, który stwierdził iż zasadą ustawy jest 

by śmieci były wywożone tylko na instalacje odbioru śmieci, a na wysypisku składowało się 

wyłącznie to, czego nie da się ponownie zużyć. Gmina musi wykazać się odpowiednią ilością 

zebranych surowców wtórnych w stosunku do całej masy odpadów. Firma odbierająca 

odpady będzie sprawdzać fakt segregacji. 

 

Pan Maruszak Jan zapytał, czy po przekroczeniu limitu kilogramów śmieci będą za nie 

dodatkowe opłaty. 

 

Odpowiedź – nie ma limitów ilościowych odpadów segregowanych i niesegregowanych. 

Prezes ZGK dodał jeszcze iż odpady wielkogabarytowe, oraz tekstylia będą odbierane w 

punkcie selektywnej zbiórki odpadów usytuowanym na terenie Gminy. 

 

Zebrani pytali, czy jest potrzeba wypowiadania dotychczasowych umów. 

 

Odpowiedź Prezesa – 30 czerwca kończą się umowy i nie ma potrzeby ich wypowiadania. Do 

15 czerwca musimy złożyć deklarację. Będzie przez Gminie udzielana pomoc przy ich 

wypełnianiu. 

 

 Pan Nowak zgłosił wniosek, aby worki były mocniejsze i większe bo nie wchodzą na stojaki. 

 

Prezes Wołoch zapewnił iż dopełni starań by wielkością pasowały do stojaków. 

 

Padło pytanie o to jak będą odbierane odpady ze szkła nie pochodzącego z opakowań, lecz np. 

z szyb. 

 

Odpowiedź Prezesa- tylko w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. 

 

Pan Fil Stanisław zapytał o sposób naliczania dodatkowych opłat od indywidualnych 

odbiorców, którzy będą wystawiać odpady niesegregowane. 

 

Burmistrz Rychel odpowiedział że albo ktoś deklaruje że segreguje i to robi albo nie.  

 

Pan Zygmunt zapytał – jak będzie regulowana sprawa odbioru śmieci z cmentarza i szkoły. 



 

Odpowiedź Prezesa – Szkoła i Proboszcz będą składać deklarację w tym zakresie właściwą 

dla nieruchomości niezamieszkałych. Burmistrz Rychel uzupełnił, że wywóz w tym zakresie 

będzie albo co miesiąc albo na zgłoszenie. 

 

Odpady niebezpieczne należy dostarczyć do instalacji, którymi te się zajmują. 

 

Ad 7) Inwestycje w Sołectwie na 2013 rok. 

 

Celem omówienia przedmiotowego punktu Przewodniczący przekazał głos Burmistrzowi. 

 

Burmistrz zabierając głos omówił na wstępie sytuację finansowa Gminy, stwierdzając że gdy 

obejmował urząd w 2010 r. dług wynosił 8,69 mln. zł., (na koniec roku 9 mln.). Do tego 

należy doliczyć deficyt w kwocie 8,17 mln., który zawierał sporządzony przez poprzednika 

projekt budżetu. Dług i deficyt łącznie na koniec roku wynosił 17,2 mln. zł. Obecnie dług 

wynosi 14,9 mln. zł., co wskazuje iż znaczne środki kierowane były zamiast na jego spłatę i 

ograniczały inwestycje. 

Drugim czynnikiem wpływającym ujemnie na budżet są uwarunkowania w oświacie. 

W 2005 r. było 3274 uczniów i 267 etatów nauczycieli. 

W 2010 r. było 2800 uczniów i 271 etatów nauczycieli 

W 2012  r. było 2696 uczniów i 262 etatów nauczycieli. 

Powyższe jak zaznaczył Burmistrz wskazuje, że liczba dzieci malała a etaty nauczycieli rosły. 

To generuje bardzo duże koszty bo 1 etat to średnio koszt 50-60 tys. rocznie. Subwencji 

oświatowej dostajemy około 15 mln. a na oświatę wydajemy grubo ponad 20 mln. 

 

Następnie Burmistrz omówił inwestycje zrealizowane w Jelnej w ostatnich latach tj. 

modernizacja Domu Kultury, stadion, drogi.  

 

Inwestycje do realizacji na 2013 rok to:  

- II etap przebudowy nawierzchni drogi Piaski – Łaski nakłady ok. 95.000 zł.,  

- dokumentacja i uzgodnienia kanalizacji sanitarnej, nakłady planowane ok. 105.000 zł. 

- oświetlenie drogi „Stawiska”, nakłady ok. 40.000 zł. 

- wykonanie projektu przebudowy drogi – odcinek za kościołem od zakończenia asfaltu, 

  poprzez Stawiska do drogi krajowej w ramach Funduszu Sołeckiego, nakłady ok. 4.000 zł. 

- wykonanie drzwi działowych Domu Kultury w Jelnej ok. 14.800 zł. 

 

Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący otworzył dyskusję i zgłaszanie wniosków. 

 

Pan Jan Drożdzal zapytał kiedy będzie kanalizacja. Odpowiedź Sołtysa – ciągnie się tyle lat, 

bo nie można było uzgodnić przebiegu. Teraz sprawy przebiegu zostały dograne i wszystko 

jest w gestii projektanta, aby przedłożył gotową dokumentację. Burmistrz Rychel dodał iż 

możliwości wykonania kanalizacji zależą od dofinansowania unijnego w nowej perspektywie 

finansowej tj. od 2014 roku. 

 

Pan Sołtys i Andrzej Chojnacki podnosili kwestię dodatkowego dofinansowania z budżetu do 

środków pozostałych po przetargu na drogę Łaski – Piaski  tak aby wykonać odcinek drogi od 

Szkoły Podstawowej do granicy lasu. 

 

Pan Krudysz Henryk ponowił wniosek o przesunięcie z jego posesji drogi gminnej na działkę 

gminną. 



 

Pan Henryk Martula zapytał o dalszą budowę drogi Łaski – Piaski. W odpowiedzi Sołtys 

poinformował, iż poczyniono zabiegi aby odcinek rozpoczęty w ubiegłym roku dociągnąć do 

krzyżówki. Na ten rok jest to etap docelowy. Teraz – zgodnie z ustaleniami podjętymi na 

poprzednich zebraniach priorytetem jest modernizacja drogi od szkoły do Nowej Sarzyny. 

 

Pan Alfred Miazga wnioskował o lepszą informację nt. odbioru eternitu z pokryć dachowych, 

gdyż w wielu przypadkach o przyjeździe firmy odbierającej właściciel nie był uprzedzony. 

 

Pan Andrzej Rytuba zapytał na który okres budżetowy załapie się nasza kanalizacja, czy 

plany się nie zdewaluują. 

 

Odpowiedź Burmistrz – przy pierwszym ogłoszonym naborze będziemy składać wniosek na 

kanalizację w Jelnej.  

 

Pan Jan Borkowski podjął kwestię wybojów w ścieżce rowerowej. Jak zaznaczył jest to 

nieduża robota i trzeba je naprawić. W odpowiedzi Burmistrz stwierdził iż ścieżka należy do 

Generalnej Dyrekcji i to oni musza ją naprawić. 

 

Sołtys zapytał o występującą co jakiś czas nieprzyjemną barwę wody. Prezes ZGK 

odpowiedział iż po ostatnich wypadkach zaostrzono kwestie sanitarne. 

 

Pan Michał Kozyra stwierdził iż kanał koło jego posesji jest zamulony. Odpowiedź Sołtysa – 

kierownik Spółki Wodnej zapewnił że w tym roku odmulenie będzie zrobione. 

 

Pan Wołoch Bolesław stwierdził iż droga od szkoły do Nowej Sarzyny jest w części drogą 

miejską, tak samo droga klasztorna, stąd należałoby zabiegać aby te odcinki podjęli do 

realizacji radni z miasta. 

 

Pan Gałda Franciszek zgłosił problem wody niszczącej drogę od cmentarza w kierunku 

młyna. Była wersja kolektora przez Gałdę, ale nie uzyskała zgody ze względu na małą 

odległość od domu mieszkalnego, który dodatkowo ma zbyt słabe fundamenty. Druga wersja 

zakładała kolektor pod drogą do cmentarza, ale ówczesny radny się na to nie zgodził 

stwierdzając iż tam nie ma problemu wody. Należy się zastanowić jak ten problem rozwiązać. 

Sołtys w odpowiedzi poinformował, że była tam komisja i poczyniono ustalenia w zakresie 

wykonania rowu na odcinku, który da możliwość odprowadzenia wody do istniejącego 

kolektora. Docelowe rozwiązanie wymaga zgody na przepuszczenie kolektora, który 

odprowadzi wodę do rzeki. 

 

Pan Jagiełło Czesław zgłosił problem niszczenia korony wałów na stawie przy Kościele przez 

bobry. 

 

Pan Alfred Miazga zapytał co z projektem RPO na wykonanie drogi „Klasztornej” i czy nie 

należy się tym tematem lepiej zainteresować. Odpowiedź – droga jest na liście rezerwowej.  

 

Pani Bożena Muskus zapytała kiedy może użytkować drogę gminną, która została zagrodzona 

przez Panią Haczyk.  

Burmistrz zadeklarował iż wyda polecenie kierowniczce referatu w tej sprawie. 

 



Pan Smoła – zawnioskował o 4 kręgi na przepust. Odpowiedź Sołtysa – temat jest do 

załatwienia, kompetentny w tym zakresie jest Pan Ożga. 

 

Pan Maruszak Jan stwierdził iż ze względu na nierozwiązaną sprawę odprowadzenia wody 

woda przelewająca się z rowów robi rozlewisko uniemożliwiając mu dojazd do pola. 

 

Pani Bożena Muskus zapytała Sołtysa, czy można na działce palić śmieci, liście itd. 

Odpowiedź Sołtysa – na działce nie można palić otwartego ognia. 

 

Kolejne minuty zajęły wzajemne oskarżenia i wymiana zdań pomiędzy Panią Muskus a Panią 

Haczyk. 

 

Pani Haczyk zgłosiła wniosek o złożenie przez Gminę wniosku na kolektory słoneczne. 

 

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził iż województwo podkarpackie nie ogłosiło ani jednego 

naboru w tym zakresie. 

 

Pan Andrzej Chojnacki uzupełnił iż nabory w tym zakresie prowadziło województwo 

lubelskie, jednakże tam warunkiem dofinansowania był ustalony - niski wskaźnik dochodów 

na jednego mieszkańca w gminie.  

 

Pan Jan Maruszak wyraził negatywny pogląd nt. mundurków szkolnych w Gimnazjum, oraz 

zapytał dlaczego nie ma jeszcze stypendiów szkolnych i czemu kwota stypendium nie jest 

wyższa. 

 

Burmistrz w odpowiedzi poinformował że o mundurkach w szkole decyduje Rada Rodziców, 

natomiast pieniądze na stypendia przychodzą z zewnątrz – od Wojewody. 

 

Na tym wyczerpano porządek obrad i Przewodniczący zakończył zebranie. 
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