P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 20 kwietnia 2018 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1400 z przerwą 10-minutową w godz. 1450– 1500 i trwało
do godz. 1510.
Siedzibą posiedzenia była sala konferencyjna Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności. Nieobecni radni: Paweł Lorens, Jan Omachel usprawiedliwieni.
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)
Ponadto w sesji uczestniczyli przedstawiciele lokalnych mediów.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Krościenko Wyżne.
Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał
oraz wydanych zarządzeniach.
Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krościenko Wyżne na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej włączenia części Gminy
Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne
na 2018 rok.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
Zamknięcie sesji.
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Ad. 1
Rozpoczynając XXXV 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. Zauważył, iż w momencie otwarcia w sesji uczestniczy 13 radnych.
Ad. 3
Następnie przystąpiono do przyjęcia proponowanego porządku obrad.
Nie zgłoszono wniosków o zmianę proponowanego porządku obrad, wobec czego
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu
jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego przyjęto porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Ad. 4
Kolejno przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Krościenko
Wyżne z dnia 23 marca 2018 r., wobec czego Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne jednogłośnie przyjęła PROTOKÓŁ
NR XXXIV/2018 z sesji z dnia 23 marca 2018 r.
Ad. 5
Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Krościenko
Wyżne.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym – Lucyna Liput
przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej (w załączeniu). Odniosła się do
najważniejszych kwestii wynikających z przygotowanego opracowania, które w sposób
szczegółowy omówiono na posiedzeniach Komisji Rady. Przypomniała, że opracowanie
zasobów pomocy społecznej jest zadaniem wynikającym z art. 16a ustawy o pomocy
społecznej, a ocena dokonywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej. Wskazała, iż została ona przygotowana na podstawie danych własnych
Ośrodka, sprawozdań i danych Głównego Urzędu Statystycznego, Powiatowego Urzędu
Pracy, palcówek oświatowych oraz danych Urzędu Gminy. Zauważyła, iż z analizy danych
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wynika, że corocznie zwiększają się środki na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie
wydatków na świadczenie wychowawcze 500+, zwiększają się wydatki na wspieranie rodziny
i pieczy zastępczej (domy dziecka i rodziny zastępcze), wzrastają wydatki na domy pomocy
społecznej i wydatki za pobyt osób bezdomnych w schroniskach, rosną wydatki na usługi
opiekuńcze oraz zwiększa się liczba osób korzystających z zasiłku stałego. Z uwagi na
wzrastającą liczbę osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym dyrektor GOPS zwróciła
uwagę na potrzeby w zakresie zapewnienia opieki, rehabilitacji, pielęgnacji i umożliwienie
aktywnie spędzania wolnego czasu osobom starszym, wymagającym wsparcia ze względu na
stan zdrowia poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki oraz Klubu Seniora. Jednocześnie
zasygnalizowała rozważenie możliwości wybudowania lub adaptacji pomieszczeń dla osób
wymagających wsparcia, w tym wybudowanie mieszkań socjalnych. Podsumowując
przypomniała, że ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą planowania budżetu na rok
następny.
Następnie Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii do oceny zasobów pomocy społecznej:
1) radny Edward Marszałek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja w dniu 19 kwietnia 2018r. pozytywnie zaopiniowała
ocenę – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
2) radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja w dniu 18 kwietnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała ocenę – oddano 5 głosów
„za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zauważył, że sytuacja
demograficzna w naszej gminie jest podobna do tendencji jaka utrzymuje się w skali całego
kraju, tj. jest więcej osób w wieku poprodukcyjnym, a niestety przyrost naturalny jest
troszeczkę mniejszy.
Radny Edward Marszałek w odniesieniu do sytuacji demograficznej zwrócił uwagę na
niepokojący motyw związany z utrzymującym się na stałym poziomie bezrobociem,
a rosnącymi nakładami na świadczenia z pomocy społecznej. Równocześnie spostrzegł, że nie
jest to temat należący do rady gminy, gdyż zadaniem rady jest jedynie wysłuchanie
opracowania, aczkolwiek jak zaznaczył jest to temat, który zaczyna dziwić.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał, czy powyższe nie jest wynikiem świadczeń,
które są przyznawane przez państwo. Jako przykład wskazał świadczenie 500+.
Dyrektor GOPS – Lucyna Liput wyjaśniła, że zwiększenie wydatków jest bądź efektem
programu 500+, albo też efektem realizowanych przez Ośrodek zadań. Zaznaczyła, iż
w odniesieniu do pomocy społecznej występuje zauważalny spadek liczby osób, które stricte
korzystają z pomocy i tak np. mniej jest wypłat na zasiłki okresowe, czy też mniej jest osób
bezrobotnych korzystających z tej formy wsparcia. W tym kontekście wskazała na inne
świadczenia i zadania z których wynikała potrzeba zwiększonego zapotrzebowania na środki
finansowe. Wśród tych zadań wymieniła między innymi corocznie rosnące wydatki na domy
pomocy społecznej oraz wydatki na wspieranie rodziny i pieczy zastępczej (domy dziecka
i rodziny zastępcze). Podsumowując zaznaczyła, iż wyższe nakłady finansowe
są spowodowane ilościowym wzrostem zadań jakie realizuje Ośrodek.
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Radny Edward Marszałek wskazał, iż taka korelacja całego budżetu gminy do budżetu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaczyna dramatycznie być zachwiana.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec w odniesieniu do apelu dyrektor GOPS w kwestii
wybudowania mieszkań socjalnych, wysunął na pierwszy plan potrzebę budowy domu
pomocy społecznej lub domu spokojnej starości. Zaznaczył, że taki właśnie powinien być
kierunek działań w celu zapewnienia opieki i wsparcia osobom potrzebującym.
Więcej głosów nie zabrano. W związku z czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej
za rok 2017 dla Gminy Krościenko Wyżne (w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec
za przygotowane materiały i udzielone informacje.

podziękował

Dyrektor

Ośrodka

Ad. 6
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 okresie międzysesyjnym przystąpiono do
realizacji następujących działań:
1) rozpoczęły się prace przy remoncie drogi na ulicy Wisłoczej;
2) w dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace dotyczące budowy Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych;
3) została podpisana umowa na montaż słupów wraz z latarniami w centrum miejscowości
oraz wykonanie innych prac elektrycznych dotyczących między innymi podłączenia bram
wjazdowych do Urzędu Gminy. Ponadto trwając prace w Pustynach związane z montażem
trzech lamp na ścieżce pieszo-rowerowej;
4) trwają prace remontowe łazienek w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym;
5) w terminie do końca marca br. został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek
o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Pustynach. Obecnie wniosek ten
jest na etapie oceny;
6) 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 26 marca 2018 r. do dnia
10 kwietnia 2018 r. (informacja w załączeniu).
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec w związku z pracami w parku
leśnym Dębina dopytał odnośnie zakresu dotyczącego ścieżek.
Wójt Gminy – Jan Omachel potwierdził, że ruszyły prace związane z przebudową ścieżek
i przycinką konarów. Tym samym wyraził nadzieję, że zakres tych prac, jaki został
omówiony w trakcie spotkania z przedstawicielem Lasów Państwowych będzie realizowany.
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Zorientował, iż chodzi o urządzenie parkingu oraz utwardzenie i doprowadzenie do prześwitu
i drożności tych szlaków.
Więcej głosów nie zabrano.
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu). Zauważył,
że przygotowany projekt uchwały związany jest z przewijającym się przez kilka ostatnich
sesji tematem dotyczącym wzniesienia pomnika. Zaznaczył, że ostateczna propozycja
wizualizacji pomnika przedstawiona w załączniku do projektu to koncepcja już wcześniej
prezentowana. Poinformował, że treść uchwały została przedyskutowana na komisji,
a zgłoszone propozycje dotyczyły ewentualnej zmiany tytułu oraz zapisu zawartego
w § 1 projektu. W kwestii uwag do tytułu zaznaczył, aby nie wprowadzać w tym zakresie
zmian. Odnośnie modyfikacji zapisu § 1 Wójt zgłosił autopoprawkę, aby paragraf ten
otrzymał brzmienie: „Postanawia się wznieść pomnik upamiętniający 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.” Zorientował, iż chodzi o wprowadzenie ogólnego
zapisu o wzniesieniu takiego pomnika, albowiem podjęta uchwała zostanie poddana analizie
i zaopiniowana przez Instytutu Pamięci Narodowej. Zapowiedział, iż treść umieszczona na
tablicy pamiątkowej zostanie wcześniej skonsultowana, a podjęcie uchwały będzie podstawą
do sporządzenia szczegółowego projektu, celem uzyskania pozwolenia na posadowienia
pomnika. Poinformował, że pomnik zostanie posadowiony na placu przed Urzędem Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o opinię Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Obywatelskich.
Radny Edward Marszałek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja w dniu 19 kwietnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
projekt. Oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie). Odnosząc się do tytułu uchwały wyjaśnił, że
zgłoszona propozycja dotyczyła usunięcia słowa „upamiętniający” i językowej modyfikacji
zapisu w postaci „pomnik stulecia odzyskania niepodległości”.
W otwartej dyskusji radny Zdzisław Omachel dopytał o ostateczne brzmienie zapisu
§ 1 projektu.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, ze chodzi o wykreślenie pierwszej części zapisu,
aby § 1 otrzymał brzmienie „Postanawia się wznieść pomnik upamiętniający 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.” Zaznaczył, że pozostałe postanowienia projektu
pozostają w wersji pierwotnej.
Więcej głosów nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
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wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXV/ 264 /2018
w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości (uchwała w załączeniu).
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krościenko Wyżne na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu).
Wytłumaczył, że w związku ze zmianami wprowadzonymi do Kodeksu Wyborczego ustawą
z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych,
zachodzi konieczność uchylenia obowiązujących uchwał i podjęcia nowej uchwały
regulującej podział na obwody głosowania. Zakomunikował, że w stosunku do dotychczas
obowiązujących rozwiązań przygotowany projekt zakłada utrzymanie podziału gminy na
4 obwody głosowania przy równoczesnym utrzymaniu granic tych obwodów. Zauważył,
że proponowane zmiany dotyczą siedzib obwodowych komisji wyborczych, a celem ich
wprowadzenia jest konieczność dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Sprecyzował, iż chodzi o przeniesienie lokalu umieszczonego w sali
nr 27 Szkoły Podstawowej do hali sportowej przy szkole oraz lokalu umieszczonego
w świetlicy OSP w Pustynach do Domu Ludowego w Pustynach. Podkreślił, iż podjęcie
uchwały jest w pełni uzasadnione, albowiem wprowadzone zmiany spełniają wymogi
ustawowe związane z liczbą lokali wyborczych na terenie gminy, które są przystosowane dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o opinię Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Obywatelskich.
Radny Edward Marszałek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja w dniu 19 kwietnia 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 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXV/ 265 /2018
w sprawie podziału Gminy Krościenko Wyżne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (uchwała w załączeniu).
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej włączenia części Gminy
Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno.
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Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu).
Poinformował, że w dniach od 23 marca do 13 kwietnia 2018 r. na terenie Gminy Krościenko
Wyżne przeprowadzono z mieszkańcami konsultacje w sprawie włączenia części Gminy
Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno, których celem było udzielenie odpowiedzi na
pytanie: „Czy jesteś za zmianą granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne
polegającą na włączeniu części Gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno, zgodnie
z załącznikiem do ankiety?”, poprzez umieszczenie w odpowiedniej rubryce: „Jestem
przeciw”, „Jestem za”, „Wstrzymuję się” znaku X i złożenie podpisu na ankiecie
konsultacyjnej. Poinformował, że wyniki przeprowadzonych konsultacji przedstawiają się w
następujący sposób:
1) liczba mieszkańców sołectwa Pustyny uprawnionych do głosowania wynosi 888;
2) liczba uprawnionych mieszkańców sołectwa Pustyny, którzy wzięli udział
w konsultacjach wynosi 508, w związku z czym frekwencja wyniosła 57,21 %, z tego:
a) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” - 459
głosów, tj. 94,06 % ważnie oddanych głosów,
b) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” - 17 głosów
tj. 3,48 % ważnie oddanych głosów,
c) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” - 12
głosów tj. 2,46 % ważnie oddanych głosów,
3) liczba mieszkańców sołectwa Krościenko Wyżne uprawnionych do głosowania wynosi
3583;
4) liczba uprawnionych mieszkańców sołectwa Krościenko Wyżne, którzy wzięli udział
w konsultacjach wynosi 1467, w związku z czym frekwencja wyniosła 40,94 %, z tego:
a) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” - 1369
głosów, tj. 96,00 % ważnie oddanych głosów,
b) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” - 37 głosów
tj. 2,60 % ważnie oddanych głosów,
c) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” - 20
głosów tj. 1,40 % ważnie oddanych głosów,
5) ogółem liczba mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne uprawnionych do głosowania
wynosi 4471, z tego liczba uprawnionych mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne,
którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 1975, w związku z czym frekwencja wyniosła
44,17 %, z tego:
a) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” - 1828
głosów tj. 95,51 % ważnie oddanych głosów,
b) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” - 54 głosy tj.
2,82 % ważnie oddanych głosów,
c) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” - 32
głosy tj. 1,67 % ważnie oddanych głosów.
Podsumowując Wójt zaakcentował, iż na podstawie wyników przeprowadzonych konsultacji
oraz innych uwarunkowań przedstawionych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do
niniejszego projektu należy negatywnie zaopiniować włączenie części Gminy Krościenko
Wyżne do Gminy Miasto Krosno. Następnie odczytał uzasadnienie do zajętego stanowiska
i poddał pod dyskusję projekt rozstrzygnięcia.
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o opinię Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Obywatelskich.
Radny Edward Marszałek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja w dniu 19 kwietnia 2018r. pozytywnie zaopiniowała
projekt. Oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie). Jednocześnie wystąpił z propozycją, ażeby
w ust. 1 uzasadnienia akapit: „Negatywna opinia Rady Gminy Krościenko Wyżne
w przedmiocie propozycji odłączenia od Gminy Krościenko Wyżne części obszaru
i włączenia go do Miasta Krosna jest przedłużeniem stanowiska wspólnoty samorządowej,
która w przeprowadzonych w dniach od 23 marca do 13 kwietnia 2018 r. konsultacjach
społecznych zdecydowanie opowiedziała się przeciwko zmianie granicy administracyjnej”,
słowo „przedłużenie” zastąpić zwrotem „potwierdzeniem”.
Wójt Gminy – Jan Omachel poprosił o wprowadzenie zgłoszonej propozycji radnego jako
autopoprawki do uzasadnienia projektu.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał w kwestii wyznaczenia kręgu osób
uprawnionych, które brały udział w przeprowadzonych konsultacjach.
Wójt Gminy – Jan Omachel sprecyzował, że krąg osób uprawnionych został określony do
pełnoletnich mieszkańców tj. takich, którzy w okresie trwania konsultacji ukończyli 18 rok
życia i zostali wpisani do stałego rejestru wyborców.
Radny Zdzisław Omachel zapytał odnośnie końcowych zapisów ust. 3 do uzasadnienia, gdzie
mowa jest o przeznaczeniu terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Wytłumaczył, iż chodzi o zapis: „(…) Powyższe znajduje potwierdzenie w treści i celu na
jaki została zawarta umowa wieczystego użytkowania tych terenów oraz w zapisach
obowiązującego na terenie Gminy Krościenko Wyżne Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, gdzie rzeczony obszar leży w terenach oznaczonych symbolem K/IS – tereny
urządzeń transportu lotniczego (…)”. Zwrócił uwagę, aby uzupełnić ten zapis o dodatkowe
informacje w temacie położenia tego terenu w tzw. zasobach wody słodkiej, tj. obszaru
najwyższej ochrony, który obejmuje tereny na południe od rzeki „Wisłok”. Zakomunikował,
że w przypadku realizacji jakiejkolwiek inwestycji może to powodować problemy dla
potencjalnych inwestorów.
Radny Bolesław Pudłowski zauważył, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki zapis
wprowadzić.
Radny Zdzisław Omachel zaznaczył, że powyższe stanowi jedynie sugestię, jaką należy wziąć
uwagę przy rozstrzygnięciu.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk zasygnalizował, iż powyższe odnosi się wyłącznie do
opisowego przeznaczenia terenu w planie miejscowym.
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – Antoni
Dębiec zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
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wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXV/ 266 /2018
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej włączenia części Gminy Krościenko Wyżne do
Gminy Miasto Krosno (uchwała w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10-minutową przerwę w obradach w godz. 1450-1500.
Ad. 10
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) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 20 000,00 zł w dziale 801 –
Oświata i wychowanie;
2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w tym:
a) w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 2 000,00 zł;
b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 16 000,00 zł;
c) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 12 000,00 zł,
d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 40 000,00 zł,
e) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 30 000,00 zł
– wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Budowa pomnika upamiętniającego 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”;
3) źródłem pokrycia ww. wydatków są wolne środki w wysokości 100 000,00 zł, stanowiące
nadwyżkę budżetu ubiegłego roku;
4) zwiększa się kwotę dotacji celowej dla Gminy Krosno za dzieci z terenu gminy
Krościenko Wyżne uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Krosno
o kwotę 11 000,00 zł.
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).
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał o kwotę środków jakie
pozostały do wykorzystania i rozdysponowania z ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że z nadwyżki tej pozostała kwota około
200 tys. zł. Dopowiedział, iż dodatkowo budżet zasilą wpływy z tytułu sprzedaży działki oraz
oszczędności zadania dotyczącego budowy oświetleń. Odnosząc się do strony wydatkowej
budżetu zakomunikował konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w ramach
zadania gospodarowania odpadami na terenie gminy. Zorientował, że powyższe winno
się zbilansować, a kwota nadwyżki 200 tys. zł. stanowi finansowe zabezpieczenie
zaplanowanych zadań inwestycyjnych tj. budowy oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej
przy ulicy Północnej i budowy boiska wielofunkcyjnego w Pustynach, przy zakładanym
dofinansowaniu zadania. Zaznaczył, że w przypadku braku otrzymania dofinansowania,
rozwiązaniem na sfinansowanie powyższych działań jest ewentualny kredyt w wysokości
500 tys. zł.
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Głosów w dyskusji nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXV/ 267 /2018
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok
(uchwała w załączeniu).
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji punktu w brzmieniu „Wolne wnioski, interpelacje
i zapytania”.
Głosów nie zabrano.
Ad. 12
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne
- Antoni Dębiec podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu, a następnie
zamknął XXXV Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens
PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Antoni Dębiec

