P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 23 marca 2018 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1300 z przerwą 15-minutową w godz. 1335– 1350 i trwało
do godz. 1420.
Siedzibą posiedzenia była sala konferencyjna Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności. Nieobecny radny Paweł Lorens nieusprawiedliwiony.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Jan Omachel
- Wójt Gminy,
- Alicja Fejkiel-Guzik
- Zastępca Wójta Gminy,
- Grażyna Rugiełło
- Skarbnik Gminy,
- Lucyna Liput
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Mariusz Ślusarczyk
- Radca Prawny.
(lista obecności w załączeniu)
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym za 2017 rok.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Krościenko Wyżne za 2017 rok.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Krościenko Wyżne za 2017 rok.
Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków
i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Krościenko Wyżne na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krościenko Wyżne na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej
umowy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne
na 2018 rok.
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14. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
15. Zamknięcie sesji.
Ad. 1
Rozpoczynając XXXIV sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne Przewodniczący Rady
– Antoni Dębiec otworzył obrady oraz powitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz
zaproszonych gości.
Ad. 2
W drugim punkcie proponowanego porządku obrad prowadzący posiedzenie – Antoni
Dębiec na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji można podejmować prawomocne
uchwały i rozstrzygnięcia. Zauważył, iż w momencie otwarcia w sesji uczestniczy
14 radnych.
Ad. 3
Następnie przystąpiono do przyjęcia proponowanego porządku obrad.
Wójt Gminy – Jan Omachel złożył wniosek o zmianę proponowanego porządku obrad,
tj. aby:
1) w pkt 9 realizować punkt w brzmieniu:
„9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krościenko Wyżne
w 2018 roku”.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że chodzi o doprecyzowanie tytułu do postanowień
uchwały jakie wynikają z ustawy o ochronie zwierząt. Objaśnił, że zmiana ma charakter
proceduralny celem ujednolicenia zapisu tekstowego uchwały.
2) w pkt 12 realizować punkt w brzmieniu:
„12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.”
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że wnioskowana zmiana przewiduje wyrażenie
zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu, a modyfikacja
projektu przewiduje, aby umowa ta obejmowała 5 letni okres obowiązywania.
3) pozostałe punkty porządku obrad realizować zgodnie z kolejnością uwzględniającą
proponowane zmiany.
Radni nie złożyli wniosków o zmianę proponowanego porządku obrad, wobec czego
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania wniosku złożonego przez Wójta
Gminy tj.:
1) aby w pkt 9 realizować punkt w brzmieniu:
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„9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krościenko Wyżne
w 2018 roku”.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ww. wniosek został przyjęty.
2) realizacji w pkt 12 punktu w brzmieniu:
„12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.”
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ww. wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania porządku obrad wraz
z przegłosowanymi poprawkami. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego przyjęto porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Ad. 4
Kolejno przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Krościenko
Wyżne z dnia 27 lutego 2018 r., wobec czego Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne jednogłośnie przyjęła PROTOKÓŁ
NR XXXIII/2018 z sesji z dnia 27 lutego 2018 r.
Ad. 5
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym za 2017 rok.
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Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec oddając głos Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej poprosił o przedstawienie najważniejszych informacji sprawozdania, które
w sposób szczegółowy zostało omówione podczas posiedzeń Komisji Rady.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput poinformowała, iż przedłożone
sprawozdanie stanowi odniesienie do działalności realizowanej w 2017 roku przez Ośrodek.
Odnosząc się do części finansowej sprawozdania poinformowała, że na całość działalności
statutowej Ośrodka w roku ubiegłym wydatkowano kwotę 7 221 912,19 zł. Następnie
dokonała krótkiej charakterystyki poszczególnych zadań oraz przedstawiła wysokość
środków poniesionych na ich realizację. Między innymi poinformowała, że z ww. kwoty
1 120 226,28 zł przeznaczono na pomoc społeczną, 1 090,00 zł na koszty związane z obsługą
decyzji w ramach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób tego
pozbawionych, 6 300,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 1 792 665,39 zł na
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz zasiłek dla opiekunów, 4 172 762,22 zł na
świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”, 76 952,96 zł na przeciwdziałanie
alkoholizmowi, 14 129,21 zł na wspieranie rodziny i 29 671,61 zł na koszty związane
z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych. Podsumowując zauważyła, iż ogółem
w 2017 roku wydano 2 058 decyzji administracyjnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii do sprawozdania:
1) Radny Edward Marszałek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja w dniu 22 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
2) Radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja w dniu 21 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie – oddano
5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji nad sprawozdaniem głosów nie zabrano, w związku z powyższym
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2017 rok
(sprawozdanie w załączeniu).
Ad. 6
Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Krościenko Wyżne za 2017 rok.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput przedstawiła sprawozdanie. Objaśniła,
że zadanie z zakresu wspierania rodziny należy do zadań statutowych realizowanych przez
Ośrodek. Przypomniała, iż uchwałą z dnia 15 grudnia 2014 r. Rada Gminy przyjęła trzyletni
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krościenko Wyżne na lata 2015-2017.
Zaakcentowała, iż realizowane w minionym roku cele wynikające z przyjętego Programu
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były w głównej mierze nakierowane na wsparcie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz tworzenie warunków sprzyjających
prawidłowemu ich funkcjonowaniu. Jednocześnie poinformowała, że w 2017 roku asystent
rodziny pracował z 9 rodzinami z terenu Gminy Krościenko Wyżne.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii do sprawozdania:
1) Radny Edward Marszałek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja w dniu 22 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
2) Radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja w dniu 21 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie – oddano
5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji nad sprawozdaniem radni nie zabrali głosu, w związku z czym
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krościenko Wyżne
za 2017 rok (sprawozdanie w załączeniu).
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec podziękował Dyrektor Ośrodka za przygotowane
materiały i udzielone informacje.
Dyrektor GOPS podziękowała za dotychczasową współpracę i wsparcie udzielone w ramach
realizowanych przez Ośrodek zadań.
Ad. 7
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Krościenko Wyżne za 2017 rok.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła sprawozdanie. Stwierdziła ona, że ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę obowiązek realizacji,
jako zadanie własne gminy, zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
narkomanii. W związku z tym Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2017 rok. Poinformowała,
że realizacja Programu obejmowała zadania w zakresie profilaktyki, które w główne mierze
skierowane zostały do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej. Objaśniła, że z kwoty
przeznaczonej na realizację ww. Programu w wysokości 2 tys. zł wydatkowano środki
w wysokości 1 700 zł, a niewykorzystana kwota 300 zł odnosiła się do Publicznego
Gimnazjum, które z dniem 1 września br. zostało włączone do Szkoły Podstawowej.
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii do sprawozdania:
1) Radny Edward Marszałek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja w dniu 22 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
2) Radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja w dniu 21 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie – oddano
5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał o obecną sytuację
w gminie związaną z problemem narkomanii. Równocześnie wyraził nadzieję, że nie ma
w tym temacie żadnych niepokojących incydentów.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że w ubiegłym roku policja nie odnotowała zdarzeń
związanymi z narkotykami lub innymi środkami pobudzającymi. Uzupełnił, że nie oznacza
to, iż zagrożenia z tym związanym nie ma. Wspomniał, że organizowane prelekcje dla
młodzieży szkolnej mają na celu ukazanie niebezpieczeństwa, jakie zjawiska te powodują.
Więcej głosów nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie
nad przyjęciem sprawozdania. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne za 2017 rok
(sprawozdanie w załączeniu).
Ad. 8
Następnie przystąpiono do realizacji punktu w brzmieniu: „Informacja Wójta Gminy
za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach”.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że w ostatnim okresie między innymi:
1) zostały zakończone prace przy budowie oświetlenia ulicznego w Gminie. Inwestor zwrócił
się o komisyjny odbiór zadania. Prace przy oświetleniu będą kontynuowane po ogłoszeniu
przetargu na montaż słupów i lamp na istniejących fundamentach;
2) kontynuowane są prace przy budowie budynku użyteczności publicznej w Pustynach.
W obecnym czasie trwają prace związane z montażem instalacji i wykonaniem ocieplenia
budynku. Jeśli pozwoli pogoda rozpoczną się prace przy zadaszeniu budynku;
3) został rozstrzygnięty przetarg na remont ulicy Wisłoczej. W drodze przetargu
nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie
Sp. z o.o. Zadanie przewiduje 50 % dofinansowanie. Po przetargu zostanie podpisana
umowa na kwotę przetargową.
4) został rozstrzygnięty przetarg na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Krościenku Wyżnym w ramach projektu realizowanego w partnerstwie
gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny. Przedmiotowe zadanie zostało również
objęte dofinansowanie ze środków zewnętrznych;
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5) został ogłoszony II przetarg w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii
odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko
Wyżne”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca br., w związku z czym rozstrzygnięcia
w przetargu należy spodziewać się w miesiącu kwietniu;
6) ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne referent ds. budownictwa, inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w referacie
Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy;
7) w dniu dzisiejszym rozpoczęły się konsultacje w sprawie zmiany granic Gminy
Krościenko Wyżne. Zapraszam do wzięcia udziału w tych konsultacjach. Ankiety zostały
udostępnione w wyznaczonych punktach konsultacyjnych. Postarajmy się, aby frekwencja
w konsultacjach była wyższa aniżeli w Krośnie, gdzie na przeszło 46 tys. osób
w konsultacjach uczestniczyło niecałe 3 tys. mieszkańców, tj. frekwencja wyniosła
niecałe 7 %.;
8) zostały zakończone konsultacje prowadzone przez Powiat krośnieński w sprawie zmiany
granic. W przeprowadzonych konsultacjach udział wzięło 280 mieszkańców.
Na 226 głosów ważnych z terenu Gminy Kroscienko Wyżne oddano 242 głosy przeciwko
zmianie granic, 42 głosy popierające zmianę oraz 2 głosy wstrzymujące się. Wyniki te nie
są zbyt miarodajne, bowiem badanie ankietowe miało charakter internetowy;
9) pozostałe działania realizowane przez Urząd obrazują wydawane na bieżąco zarządzenia,
będące realizacją budżetu. W tym miejscu Wójt przedstawił informację o wydanych
zarządzeniach w okresie międzysesyjnym, tj. w okresie od dnia 28 lutego 2018 r. do dnia
19 marca 2018 r. (informacja w załączeniu).
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał o dalsze plany
inwestycyjne przewidziane do realizacji w okresie wiosennym oraz plany przewidziane
do wykonania w roku bieżącym.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że prócz zadań budżetowych przewidzianych do
realizacji w obecnym roku przewiduje uruchomienie 300 tys. zł. nadwyżki z roku ubiegłego
na realizację 2 zadań inwestycyjnych. Sprecyzował, że pierwsze z przewidzianych do
realizacji zadań dotyczy wykonania oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki
Wisłok. Wytłumaczył, iż przystąpienie do realizacji zadania nastąpi w momencie
przygotowania pełnego projektu i całości skosztorysowania prac. Wspomniał, że w chwili
obecnej przygotowano projekt połowy oświetlenia tj. odcinka do mostu, natomiast druga
część ma zostać wykonana do końca kwietnia. Odnośnie drugiego z zaplanowanych do
wykonania w obecnym roku zadań wyjaśnił, iż chodzi o budowę boiska wielofunkcyjnego
w Pustynach, na które do Ministerstwa Sportu i Turystyki zostanie złożony wniosek
aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji. Zapowiedział, że zadanie będzie realizowane pod
warunkiem uzyskania przewidywanego dofinansowania, którego wysokość wynosi 50 %
kosztów przedsięwzięcia. Zasygnalizował, że możliwy scenariusz realizacji ww. zadań może
przewidywać uzupełnienie wspomnianej nadwyżki budżetu o środki pochodzące z kredytu,
jednak sprawa ta rozstrzygnie się po przeprowadzeniu obecnie ogłoszonych postępowań
przetargowych. Uzupełnił, że wówczas znając zapadłe rozstrzygnięcia i wysokość środków
jakie pozostaną do wykorzystania zostaną podjęte decyzje w kwestii zmaterializowania tych
planów. Odnosząc się do pozostałych spraw przewidzianych do realizacji w obecnym czasie
wskazał między innymi na dokonanie bieżącego remontu odcinków dróg oraz budowę
pomnika 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podsumowując
zaakcentował, że powyższe stanowi ogólny zarys zaplanowanych działań.
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Więcej głosów nie zabrano.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Krościenko Wyżne na 2018 rok.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu). Objaśnił,
że art. 11a ustawy o ochronie zwierząt nakłada na Radę Gminy obowiązek przyjęcia
niniejszego Programu w terminie do 31 marca danego roku. Zaznaczył, że przyjęcie
Programu stanowi wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt. Wytłumaczył, że w tym właśnie celu ze schroniskiem „Wesoły
kundelek” z siedzibą w Lesku oraz gabinetem weterynaryjnym Witolda Zygmunta z siedzibą
w Krośnie zostały zawarte stosowne umowy. Jednocześnie poinformował, że oddzielną
umową zawartą z gospodarstwem rolnym zabezpieczono miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich z terenu gminy. Zauważył, iż przedłożony Program uzyskał pozytywne opinie
Powiatowego Inspektora Weterynarii i koła łowieckiego działającego na terenie gminy oraz
spełnia wymogi formalne określone wyżej wspomnianą ustawą. Zorientował, iż Program
finansowany jest w całości z budżetu Gminy, zaś wysokość środków finansowych
przeznaczonych na jego realizację w roku bieżącym wynosi 16 150,00 zł.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o opinię Komisji.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska stwierdził, że Komisja w dniu 21 marca 2018 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radny Edward Marszałek dopytał, czy zawarte umowy ze wspomnianymi
podmiotami są za gotowość, czy też za wykonanie usługi.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że umowa ze schroniskiem w Lesku obejmuje
gotowość, gdzie roczny abonament wynosi 5 tys. zł. oraz ewentualne koszty związane
z zaistniałymi zdarzeniami. Zorientował, iż pozostałe umowy przewidują wynagrodzenie
jedynie za faktycznie wykonaną usługę.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zwrócił uwagę na obecną sytuację bezdomnych
zwierząt na terenie naszej gminy. Spostrzegł, że na przestrzeni kilku lat liczba bezdomnych
zwierząt, a w szczelności bezpańskich psów uległa znaczącemu zmniejszeniu.
Wójt Gminy – Jan Omachel potwierdził, że sytuacja ta jest faktycznie lepsza, bowiem
zwierzęta te się wyłapuje i przekazuje do adopcji. Jednocześnie zwrócił uwagę na stronę
finansową tego typu działań i koszty jakie one generują.
Więcej głosów nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
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wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIV/ 259 /2018
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Gminie Krościenko Wyżne na 2018 rok (uchwała w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 15-minutową przerwę w obradach w godz. 1335-1350.
Ad. 10
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec przedstawił inicjatywę
radnego Eugeniusza Sucha w kwestii wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych celem
ograniczenia prędkości na ulicy Północnej. Wytłumaczył, że chodzi o trudności związane
z włączeniem się do ruchu od strony ulicy Mostowej w kierunku Krosna, gdzie widoczność
na skrzyżowaniu jest ograniczona. Objaśnił, iż w związku z tym przygotowano pismo do
Powiatowego Zarządu Dróg o ponowne przychylenie się do prośby wyrażonej we wniosku.
Równocześnie Przewodniczący zaapelował o poparcie inicjatywy poprzez złożenie podpisu
pod wnioskiem przez wszystkich radnych (wniosek wraz z dokumentacją graficzną
w załączeniu do protokołu).
Kolejno Rada Gminy rozpatrzyła projekt w sprawie podziału Gminy Krościenko
Wyżne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Wójta – Alicja Fejkiel-Guzik (projekt w załączeniu).
Objaśniła, że wejście w życie przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych obliguje Radę Gminy do
dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze. Wytłumaczyła, że niniejszy projekt jest
identyczny z podziałem, jaki został opracowany w 2012 roku i stanowi wypełnienie normy
ustawowej. Nadmieniła, że projekt zgodnie z zaleceniami Państwowej Komisji Wyborczej
został przekazany do zaopiniowania Komisarzowi Wyborczemu w Krośnie, który wydał
pozytywną opinię o podziale. Przypomniała, że dla gminy do 20 tys. mieszkańców należy
utworzyć 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, tak jak zostało to zobrazowane
w przygotowanym zestawieniu graficznym. Podsumowują powyższe wskazała, iż na mocy
art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego dokonanie podziału gminy na okręgi wyborcze zgodnie
z przedłożonym projektem uchwały jest w pełni uzasadnione.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
Komisji.
Radny Edward Marszałek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja w dniu 22 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał o ilość mieszkańców
przypadającą na okręg jednomandatowy.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że liczba w poszczególnych okręgach mieści się
w granicach 280-290 mieszkańców.
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Radny Bolesław Pudłowski zauważył,
w poszczególnych okręgach uległa zmianie.

że

liczba

mieszkańców

od

2012

roku

Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, ze zmiany te są aktualizowane na bieżąco, zgodnie
z prowadzonym rejestrem wyborców. Zapewnił, że wartości te mieszczą się w granicach
ilościowych przypadających na jeden okręg i są zgodne z przepisami Kodeksu wyborczego.
Więcej głosów nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIV/ 260 /2018
w sprawie podziału Gminy Krościenko Wyżne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (uchwała
w załączeniu).
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu).
Wytłumaczył, iż chodzi o nabycie 7 ar i 25 m2 nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Pustynach. Objaśnił, że przedmiotowa nieruchomość zostanie wykorzystana na
powiększenie placu przy budynku użyteczności publicznej oraz placu pod budowę boiska
wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na parking, celem lepszego zagospodarowania działek
stanowiących własność gminy. Jednocześnie poinformował, iż ustalono z właścicielami cenę
nabycia tej działki, a wyrażenie zgody pozwoli na sfinalizowanie i przejęcie własności gruntu.
Nadmienił również, że nabycie przedmiotowej nieruchomości umożliwi doprowadzenie
mediów do powstającego tam budynku. Podsumowując zwrócił uwagę na niezbędność
i celowość nabycia tej nieruchomość, która jeszcze w obecnym roku zostanie wykorzystana
na potrzeby gminy.
Następnie Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska stwierdził, że Komisja w dniu 21 marca 2018 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radny Jan Omachel dopowiedział, że zakup nieruchomości w tej części
jest jak najbardziej potrzebny z uwagi na powiększenie liczby miejsc do parkowania
pojazdów.
Innych głosów nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
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- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIV/ 261 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (uchwała w załączeniu).
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu).
Wytłumaczył, iż projekt przewiduje wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu o powierzchni użytkowej 84,5 m2 znajdującego się na parterze budynku handlowousługowego, stanowiącego własność Gminy Krościenko Wyżne, położonego w Krościenku
Wyżnym przy ul. Południowej 1. Wyjaśnił, że z uwagi na chęć kontynuacji umowy przez
dotychczasowego najemcę, koniecznym jest podjęcie uchwały, albowiem dobiega końca
trzyletni okres najmu wspomnianego lokalu. Wskazał, iż przepisy ustawy o samorządzie
gminnym wymagają podjęcia uchwały w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zamierzają zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem jest ten
sam lokal. Podkreślił, iż podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione albowiem wyrażenie
zgody umożliwi zawarcie umowy z dotychczasowym najemcą na okres 5 lat.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
Komisji.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska stwierdził, że Komisja w dniu 21 marca 2018 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
Głosów nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIV/ 262 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (uchwała w załączeniu).
Ad. 13
Następnie Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła projekt uchwały wg zwiększeń oraz
zmniejszeń w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej
(projekt w załączeniu). W szczególności stwierdziła ona, że:
1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 420 000,00 zł w dziale 756 – Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
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2)

3)

4)
5)

6)

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem oraz o tą samą kwotę zmniejsza się plan
wydatków działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w zakresie zadania pn. „Budowa
budynku użyteczności publicznej w Pustynach”;
zwiększa się plan dochodów o kwotę 767 077,71 zł w tym:
a) w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 358 124,00 zł;
b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie
5 177,00 zł;
c) w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 770,00 zł,
d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 403 006,01 zł,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 767 077,71 zł:
a) w dziale 600 – Transport i łączność – w kwocie 358 124,00 zł, w tym na realizację
zadania „Remont drogi gminnej nr 114901R ul. Wisłocza w Krościenku Wyżnym”;
b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie
5 177,70 zł,
c) w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 770,00 zł,
d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 403 006,01 zł,
w tym 395 356,01 na realizację zadania inwestycyjnego
zmniejsza się plan wydatków oraz zwiększa się plan wydatków w ramach działu 900 –
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 420,00 zł;
zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200 358,89 zł, w tym:
a) w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania
„Remont drogi gminnej nr 114901R ul. Wisłocza w Krościenku Wyżnym”,
b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 555 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł
na zadanie pn. „Zakup nabycie działek”, oraz 535 000,00 zł na zadanie „Budowa
budynku użyteczności publicznej w Pustynach”,
c) w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 2 000,00 zł,
d) w dziale 758 – Różne rozliczenia w kwocie 31,89 zł,
e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 27,00 zł,
f) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 300 000,00 zł
na zadanie „Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne”,
g) w dziale921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 43 300,00 zł,
źródłem pokrycia ww. wydatków są wolne środki w wysokości 1 200 358,89 zł,
stanowiące nadwyżkę budżetu ubiegłego roku.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o opinię Komisji.
Radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za”(jednogłośnie).
Głosów w dyskusji nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIV/ 263 /2018
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok (uchwała
w załączeniu).
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Ad. 14
Przystąpiono do realizacji punktu w brzmieniu „Wolne wnioski, interpelacje
i zapytania”.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec odczytał pismo posła Jarosława Sachajko dotyczące
podjęcia uchwały w sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków
pieniężnych dla Izb Rolniczych (kserokopia pisma w załączeniu).
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że po przeanalizowaniu obecne obowiązującej konstrukcji
prawnej normującej 2 % odpis, brak jest podstaw prawnych do podjęcia przez Radę Gminy
uchwały czasowo wstrzymującej wypłatę wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb
Rolniczych. Zauważył, iż zgodnie z dyspozycją art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
1995 r. o izbach rolniczych, który w sposób szczegółowy określa tryb administrowania tym
dochodem, 2 % odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego należy do
obligatoryjnych obowiązków gminy.
Następnie Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec przypomniał zgromadzonym o zbliżającym
się terminie na składanie oświadczeń majątkowych. Zauważył, iż corocznie do 30 kwietnia
radny obowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień
31 grudnia roku poprzedniego. Jednocześnie przypomniał, aby oświadczenia wraz z kopią
zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowych 2017 złożyć
w 2 egzemplarzach.
Radny Stanisław Wierdak dopytał w kwestii pisma skierowanego do Lasów Państwowych
o montaż tabliczek zakazujących wjazdu do lasu „Dębina”.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że pismo w tej sprawie zostało wysłane.
Jednocześnie zapewnił, iż podczas ostatniej rozmowy z przedstawicielem Lasów
Państwowych poruszył temat wykonania tabliczek zakazujących wjazdu pojazdów
silnikowych do „Dębiny”. Równocześnie wspomniał o planach Lasów Państwowych
dotyczących zagospodarowania parku leśnego „Dębina” w zakresie obejmującym parking
oraz ścieżki.
Więcej głosów nie zabrano.
Ad. 15
W ostatniej części posiedzenia, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy Krościenko Wyżne - Antoni Dębiec podziękował wszystkim obecnym za udział
w posiedzeniu, a następnie zamknął XXXIV Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens
PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Antoni Dębiec

