P R O T O K Ó Ł NR XIII/2008
z posiedzenia nadzwyczajnej
Sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 6 lutego 2008 roku

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1400 i trwało do godz.1430.

Siedzibą posiedzenia była sala narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Obecni radni wg załączonej listy obecności: obecnych 13 radnych, nieobecny radny
Grzegorz Kondracki – usprawiedliwiony (lista obecności w załączeniu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Kuźnar
- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Jan Omachel
- Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne,
- Grzegorz Prugar
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
- Jan Kumor
- Radca Prawny Urzędu Gminy Krościenko Wyżne,
- Wiesław Gomółka - Sołtys Sołectwa Pustyny
(lista obecności w załączeniu).

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Proponowany porządek obrad:
Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z jednostkami samorządów terytorialnych, dotyczącego wspólnego
przystąpienia do przetargu organizowanego przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz
na obszarze przetargowym 09.3.
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu
administracji rządowej - „Przebudowa chodnika przy drodze krajowej Nr 9
Radom – Barwinek w Krościenku Wyżnym (przy ul. Rzeszowskiej od granicy
z miejscowością Iskrzynia do skrzyżowania z ul. Brzozowską)”.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Krościenko Wyżne.
8. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.

Ad. 1
Rozpoczynając XIII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne,
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec otworzył obrady, powitał wszystkich
radnych i obecnych na posiedzeniu.

W dalszej kolejności prowadzący posiedzenie stwierdził, iż posiedzenie zostało
zwołane na wniosek Wójta Gminy – na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
– wniosek w załączeniu. Ponadto dodał, że proponowane projekty uchwał nie zostały
zaopiniowane przez Komisje Rady Gminy, ponieważ termin zwołania sesji
nadzwyczajnej uniemożliwia zwołanie posiedzeń Komisji w statutowym terminie.

Ad. 2
W drugim punkcie proponowanego porządku obrad prowadzący posiedzenie –
Antoni Dębiec na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji można podejmować
prawomocne uchwały, ponieważ jest quorum. Zauważył, że w sesji uczestniczy
13 radnych Gminy Krościenko Wyżne.

Ad. 3
W dalszej kolejności radni przystąpili do przyjęcia porządku obrad.

Radni oraz Wójt Gminy nie zgłosili wniosków o uzupełnienie bądź zmianę
proponowanego porządku obrad, wobec czego przystąpiono do przegłosowania
proponowanego porządku obrad.
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„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych (jednogłośnie), w związku
z czym porządek obrad XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
został przyjęty.

Ad. 4
Następnie Rada Gminy Krościenko Wyżne przystąpiła do realizacji punktu
czwartego porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok.”.

Prowadzący posiedzenie oddał głos Wójtowi Gminy – Janowi Kuźnarowi, który
przedstawił obecnym projekt przedmiotowej uchwały. Stwierdził on, że:
- zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok o kwotę 63 875,95 zł, w tym: dział 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza”, źródło dochodu „Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych –
PFRON”,
- zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok o kwotę 63 875,95 zł, w tym: dział 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza”, rozdział „Pomoc materialna dla uczniów” - 1. Wydatki
bieżące.
Uzasadniając Wójt Gminy stwierdził, że Gmina Krościenko Wyżne złożyła wniosek
o dofinansowanie z PFRON programu „Uczeń na wsi” przeznaczonego dla osób
niepełnosprawnych. Z terenu powiatu krośnieńskiego spłynęło niewiele wniosków.
Wśród gmin, które otrzymały dofinansowane znalazła się Gmina Krościenko Wyżne –
dofinansowanie w wysokości 63 875,95 zł. Są to środki przeznaczone dla 30 uczniów,
w kwocie od 2 000 zł do 3 000 zł. Gmina zawarła z rodzicami tych uczniów stosowne
umowy z terminami rozliczenia narzuconymi przez PFRON tj. do dnia 30 marca br.
i 31 lipca br. Program jest realizowany, rodzice dokonują zakupu wyposażenia dla
dzieci, zgodnie z założeniami programu i chcą otrzymać dofinansowanie. Gmina nie
posiadając w budżecie środków na ww. cel nie może dokonywać wypłaty. W związku
z tym projekt tej uchwały jest tematem nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy
Krościenko Wyżne.

W otwartej przez Przewodniczącego Rady dyskusji dotyczącej projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok radni nie zabrali
głosu.
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W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady
głosowania jawnego Rada Gminy Krościenko Wyżne 13 głosami „za” (jednogłośnie)
podjęła UCHWAŁĘ NR XIII/90/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Krościenko Wyżne na 2008 rok (uchwała w załączeniu).

Ad. 5
W dalszej kolejności Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych,
dotyczącego wspólnego przystąpienia do przetargu organizowanego przez Urząd
Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz
na obszarze przetargowym 09.3.

Głos zabrał Sekretarz Gminy – Jan Omachel. Stwierdził on, że z inicjatywy Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie zostało zorganizowane w Gminie Sanok spotkanie
informacyjne. Na spotkaniu tym dyskutowano na temat Internetu szerokopasmowego
na terenie Województwa Podkarpackiego. Wstępne ustalenia dotyczyły podzielenia
całego obszaru na trzy części. Gmina Krościenko Wyżne znalazła się w trzecim
obszarze - 09.3, do którego zalicza się teren dawnego Województwa Krośnieńskiego.
Zrodziła się również inicjatywa wykupienia częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz
od Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wykupienie częstotliwości wiąże się z tym, że
tylko uprawnione podmioty mogą korzystać z tej częstotliwości. Wykupienie
częstotliwości odbywa się w drodze przetargu, a koszty z tym związane wymienione
są w projekcie porozumienia. Kwota 75 250 zł - minimalna – zostanie rozdzielona na
wszystkich mieszkańców obszaru. Nie jest to inwestycja darmowa, eksploatacja
również kosztuje. Ponadto wystąpią koszty tj.: zakup anten nadawczych na terenie
gminy, objęcie każdej gminy sygnałem. Istnieje możliwość dofinansowania
z programu „Społeczeństwo Informatyczne”, dlatego Gmina Sanok chce objąć
wszystkie gminy w jeden blok. Po podjęciu uchwał przez rady gmin i zawarciu
porozumień nastąpią dalsze działania. Następnie przedstawił projekt przedmiotowej
uchwały. Stwierdzi on, że proponuje się wyrażenie zgody na zawarcie przez Gminę
Krościenko Wyżne porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych w sprawie
wspólnego przystąpienia do przetargu organizowanego przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze
przetargowym 09.3 do wykorzystania w sieciach typu punkt – wiele punktów na
warunkach określonych w porozumieniu. Strony porozumienia wyrażają wolę
realizacji przedsięwzięcia polegającego na przystąpieniu do przetargu na rezerwację
częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX) i ustalają, iż w odpowiedzi na
ogłoszenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na
obszarze przetargowym 09.3 do wykorzystania w sieciach typu punkt – wiele
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punktów, podejmą wspólne działania prowadzące do przystąpienia do przetargu.
Działania będą polegać na m.in. na: wskazaniu samorządu, który będzie Liderem
projektu, wyznaczeniu osób odpowiedzialnych w gminach/powiatach za współpracę
w zakresie przygotowań do przetargu, zawarciu umowy z wybranym podmiotem
(Wykonawcą), który przygotuje ofertę przetargową i złożeniu oferty. Ponadto strony
zgodnie uznają, że osiągnięcie ostatecznego celu porozumienia, jakim jest
przystąpienie do przetargu, jest możliwe w przypadku wiążącej współpracy pomiędzy
stronami porozumienia a Wykonawcą. Strony również ustalają, że dla prawidłowego
przebiegu realizacji projektu wyłonią ze swojego grona Lidera Projektu, który będzie
występował w ich imieniu i za ich zgodą w sprawach merytorycznych dotyczących
przetargu oraz realizacji następnych celów. Strony upoważniają Lidera Projektu do
występowania w ich imieniu we wszystkich czynnościach zmierzających do złożenia
oferty przetargowej, włącznie z podpisaniem jako Zamawiający umowy z Wykonawcą
oferty przetargowej. Warunkiem formalnym podpisania porozumienia jest podjęcie
przez Radę Gminy uchwały o wyrażeniu woli zawarcia porozumienia (art. 18 ust. 2
pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym). Strony porozumienia zobowiązują się do
partycypowania we wszelkich kosztach związanych z realizacją przedsięwzięcia,
w szczególności:
- wniesienia opłaty na poczet wadium wynoszącym 3 762,50 zł,
- zapłacenie Wykonawcy honorarium za opracowanie oferty przetargowej,
- uiszczenie ustalonej w ofercie przetargowej kwoty jednorazowej opłaty za
rezerwację częstotliwości (minimalna kwota wynosi 75 250 zł).
Kwoty partycypacji poszczególnych stron porozumienia zostaną ustalone
procentowym współczynnikiem wyrażonym wzorem; kwota/procentowa liczba
mieszkańców danego obszaru. Porozumienie zawiera się do czasu rozstrzygnięcia
i ogłoszenia wyników przetargu. Szczegółowe zasady finansowania i sposób
rozliczania kosztów związanych z przygotowaniem oferty zostaną określone aneksem
do porozumienia lub odrębną umową. Odpowiedzialność cywilną z tytułu nie
przestrzegania zasad ustalonych niniejszym porozumieniem ponoszą poszczególne
strony porozumienia.

Wójt Gminy – Jan Kuźnar zauważył, iż ważnym jest zapis § 6 projektu porozumienia.
Szacuje się, że wykonanie tego zadania będzie opiewać na kwotę ok. 40 000 zł i taką
kwotę przyjmuje się do rozliczenia. Biorąc pod uwagę procentową liczbę
mieszkańców, to Gmina Krościenko Wyżne przystępując do porozumienia poniesie
koszty w wysokości ok. 3 000 zł. Wg niego nie jest to wysoka kwota, z uwagi na fakt,
że sieć obejmie swym zakresem duży teren i zostanie wykonana najpóźniej do 2010 r.
W 2009 r. planuje się budowę sieci, masztów i łączenie ich przewodem. Sygnał ma
być nadawany siecią radiową. W naszej gminie tworzenie sieci bazowej być może nie
będzie konieczne (ewentualnie za Górą Marynkowską). W innej sytuacji są gminy
bardziej górzyste. Prawdopodobnie będzie zachodziła potrzeba utworzenia zakładu
budżetowego lub spółki, która będzie obsługiwać całą sieć, ale o tych kosztach będzie
można rozmawiać w terminie późniejszym. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego czyni starania, aby budowa bazy
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szkieletowej rozpoczęła się w 2009 r. Całość przedsięwzięcia na naszym terenie
zamyka się kwotą 250 000 000 zł, z tego prawdopodobny wkład własny Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie 38 000 000 zł.

W otwartej dyskusji dot. projektu przedmiotowej uchwały głos zabrał radny Zdzisław
Omachel. Zapytał on o przybliżony koszt jednego użytkownika Internetu
szerokopasmowego.
Odpowiadając Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, że na tym etapie nie prowadzono
takich wyliczeń. Z pewnością będzie to kwota nie niższa niż 30 zł od przyłącza.
Ponadto nadzór działania Internetu będzie wymagał przypisania użytkownikom
dodatkowych kosztów. Jednak tak to zostało określone, że będą to najniższe koszty,
pozwalające na utrzymanie tej linii internetowej.

Pozostali radni nie zabrali głosu w dyskusji. Nie zgłoszono wniosków i uwag, wobec
czego przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady – Antoniego Dębca
głosowania jawnego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła jednogłośnie
(13 głosami „za”) UCHWAŁĘ NR XIII/91/2008 w sprawie wyrażenia zgody

na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych,
dotyczącego wspólnego przystąpienia do przetargu organizowanego przez
Urząd Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości z zakresu
3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 09.3 (uchwała w załączeniu).

Ad. 6
W następnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia
uchwały w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej „Przebudowa chodnika przy drodze krajowej Nr 9 Radom – Barwinek w Krościenku
Wyżnym (przy ul. Rzeszowskiej od granicy z miejscowością Iskrzynia
do skrzyżowania z ul. Brzozowską)”.
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Głos oddano Wójtowi Gminy – Janowi Kuźnarowi który stwierdził, że Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie wykonała plan robót na
2008 r., w którym zdołano umieścić również budowę omawianego chodnika z tym, że
wymagane jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy Krościenko Wyżne o współpracy
finansowej w budowie chodnika przy tej ulicy. Dodał, iż złożył wstępnie intencyjne
pismo w którym zaznaczył, że Gmina Krościenko Wyżne będzie partycypować w tej
inwestycji, ponosząc koszty związane z wykonawstwem (siła robocza). Natomiast
Rejon Krosno udostępni materiały niezbędne do wykonania tego zadania. Aby zadanie
to było pozytywnie zweryfikowane przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Rzeszowie niezbędnym jest podjęcie stosownej uchwały.
Następnie omówił projekt przedmiotowej uchwały. Stwierdził on, że proponuje się
przyjęcie do wykonania zadanie z zakresu administracji rządowej tj.: „Przebudowa
chodnika przy drodze krajowej Nr 9 Radom – Barwinek w Krościenku Wyżnym (przy
ul. Rzeszowskiej od granicy z miejscowością Iskrzynia do skrzyżowania
z ul. Brzozowską)” w lokalizacji: od km 250+170 do km 250+770, strona lewa za
rowem odwadniającym zakres – długości 0,6 km. Ponadto upoważnia się Wójta
Gminy Krościenko Wyżne do zawarcia porozumienia między Gminą Krościenko
Wyżne, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
w sprawie przyjęcia do wykonania ww. zadania – zgodnie z projektem porozumienia.
W dalszej kolejności przedstawił projekt przedmiotowego porozumienia tj.:
1. Podstawę prawną.
2. Przedmiot porozumienia.
3. Realizację porozumienia - podział rzeczowy robót przypadający na
poszczególne strony porozumienia:
a) Gmina Krościenko Wyżne:
- wyłoni Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo
zamówień publicznych na wykonanie robót z uwzględnieniem powierzonych
przez GDDKiA prefabrykatów betonowych (kostka betonowa, obrzeża
trawnikowe, krawężniki, płytki chodnikowe i rury pod zjazdy) i innych
materiałów przy udziale przedstawiciela Rejonu w Krośnie,
- sfinansuje wykonanie robót, wyłoni Wykonawcę robót i pokryje koszt robót
(bez wartości prefabrykatów dostarczonych przez GDDKiA),
- zabezpieczy niezbędny teren pod przebudowę chodnika,
- zapewni środki na realizacją zadania w wysokości niezbędnej do wykonania
zadania,
- realizuje nadzór inwestorski nad wykonaniem i rozliczeniem robót.
b) Oddział w Rzeszowie GDDKiA:
- dokona zgłoszenia robót zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,
- zapewni środki finansowe na zakup podstawowych materiałów drogowych,
dokona zakupu prefabrykatów betonowych (kostka betonowa, obrzeża
trawnikowe, krawężnik drogowy, płytki chodnikowe, rury pod zjazdy)
oraz materiały budowlane (cement, żwir, piasek, kliniec) do wykonania
przebudowy chodnika,
- przekaże prefabrykaty betonowe bezpłatnie Gminie Krościenko Wyżne
po wyłonieniu Wykonawcy i zawarciu umowy na wykonanie robót.
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Nadzór techniczny robót w pasie drogowym pod kątem zgodności wykonywanych
robot z dokumentacją techniczną sprawować będzie Rejon w Krośnie. W sprawach
dotyczących przebudowy chodnika Wójt Gminy Jan Kuźnar będzie się kontaktować
bezpośrednio z Rejonem w Krośnie. Wszystkie sprawy dotyczące niniejszego
porozumienia będą prowadzić: w imieniu Gminy Krościenko Wyżne – inż. Tomasz
Czarnowski, w imieniu Rejonu w Krośnie - inż. Pękalski Stanisław. Odbiór robót
dokonany zostanie przy udziale przedstawiciela Rejonu w Krośnie.
4. Postanowienia końcowe - porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania
i obowiązuje do końca 2009 r.

W otwartej dyskusji jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec.
Zapytał on o planowany koszt poniesiony przez Gminę Krościenko Wyżne na
realizację zadania: „Przebudowa chodnika przy drodze krajowej Nr 9 Radom –
Barwinek w Krościenku Wyżnym (przy ul. Rzeszowskiej od granicy z miejscowością
Iskrzynia do skrzyżowania z ul. Brzozowską)”.
Udzielając odpowiedzi Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, że przybliżone koszty
planowane na realizację tego zadania to kwota 30 000 zł.

Radny Jacek Frydrych zapytał dlaczego zadanie to nazwano: „Przebudowa chodnika
przy drodze krajowej Nr 9 Radom – Barwinek w Krościenku Wyżnym
(przy ul. Rzeszowskiej od granicy z miejscowością Iskrzynia do skrzyżowania
z ul. Brzozowską)”, ponieważ przy tej ulicy nie ma chodnika. Ponadto zainteresowany
był, czy projekt realizacji tego zadania obejmuje również wykonanie przejścia dla
pieszych na ul. Rzeszowskiej w Krościenku Wyżnym.
Odpowiadając Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, że Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie odpowiada za dokumentację techniczną
i nazwa tej inwestycji została tak właśnie określona. Ponadto dodał, że przejście dla
pieszych zostanie wykonane na ul. Rzeszowskiej, a także zostanie oznakowana droga
(np. zakaz wjazdu tirów).

Radny Zdzisław Omachel stwierdził, iż z wyjaśnień Wójta Gminy wynika, że
przewidywany udział finansowy Gminy Krościenko Wyżne to kwota ok. 30 000 zł.
Zapytał on, czy jest to całkowity koszt, czy należy spodziewać się innych wydatków
związanych z robotami dodatkowymi.
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Wójt Gminy Jan Kuźnar stwierdził, że roboty dodatkowe są nieuniknione. Kwestą
pozostaje tylko ich wysokość. Nawet przy dobrze wykonanym kosztorysie roboty te są
wykonywane. W projekcie porozumienia nie wpisano wartości kwotowych, ponieważ
wynikać one będą z przetargu.

Pozostali radni nie zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag do projektu uchwały
w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej „Przebudowa chodnika przy drodze krajowej Nr 9 Radom – Barwinek w Krościenku
Wyżnym (przy ul. Rzeszowskiej od granicy z miejscowością Iskrzynia
do skrzyżowania z ul. Brzozowską)”.

Wobec powyższego Rada Gminy Krościenko Wyżne w głosowaniu jawnym
przeprowadzonym przez Przewodniczącego Rady Gminy 13 głosami „za”
(jednogłośnie) podjęła UCHWAŁĘ NR XIII/92/2008 w sprawie przejęcia

do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej - „Przebudowa
chodnika przy drodze krajowej Nr 9 Radom – Barwinek w Krościenku
Wyżnym (przy ul. Rzeszowskiej od granicy z miejscowością Iskrzynia
do skrzyżowania z ul. Brzozowską)” (uchwała w załączeniu).

Ad. 7
W następnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Krościenko Wyżne.

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi Gminy – Janowi Kuźnarowi, który
omówił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Krościenko Wyżne. Stwierdził on, że proponuje się nabycie
nieruchomości gruntowej składającej się z działki 5364 o powierzchni
0,1197 ha, objętą AWZ 12168/227, położoną w miejscowości Krościenko Wyżne
stanowiącą własność osób fizycznych - P. Stanisławy i Jana Podkulów
zam. Krościenko Wyżne, ul. Północna za cenę 2 000 zł. Ww. nieruchomość zostanie
przeznaczona na zagospodarowanie terenu przyległego do planowanego mostu pieszojezdnego w Krościenku Wyżnym. Natomiast koszty związane z nabyciem
nieruchomości pokryje Gmina Krościenko Wyżne. Następnie mówca uzasadniając
projekt przedmiotowej uchwały stwierdził, że nieruchomość znajduje się po stronie
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północnej rzeki Wisłok, przy placu rekreacyjno-sportowym. Bezpośrednio graniczy
z terenem, gdzie prowadzone są roboty mostowe. W fazie projektowania mostu za
zgodą właściciela zaplanowano przesuniecie rowu (strona północna) na jego działkę.
Wówczas on nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości. Aktualnie wyraził taką
zgodę, sprzeciwiając się jakimkolwiek robotom na tej nieruchomości. Istniejący stan
nie sprzyja realizacji przyjętego harmonogramu robót. W wyniku przeprowadzonych
negocjacji ustalono kwotę zakupu tej działki za cenę 2 000 zł. Wg niego jest to niska
cena. W przyszłości działkę tę można przeznaczyć na poszerzenie placu rekreacyjnosportowego.
Kserokopia porozumienia zawartego w dniu 21.01.2008 r. spisanego na okoliczność
uzgodnienia warunków nabycia działki nr 5364 położonej w miejscowości Krościenko
Wyżne, a przeznaczonej na cele zagospodarowania terenu przyległego do
planowanego mostu pieszo-jezdnego w Krościenku Wyżnym – w załączeniu.

W otwartej dyskusji dot. projektu omawianej uchwały radni nie zabrali głosu, nie
zgłosili wniosków i uwag.

W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady
głosowania jawnego Rada Gminy Krościenko Wyżne 13 głosami „za” (jednogłośnie)
podjęła UCHWAŁĘ NR XIII/93/2008 w sprawie nabycia nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Krościenko Wyżne (uchwała
w załączeniu).

Ad. 8
W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu ósmego
przyjętego porządku obrad w brzmieniu: „Wolne wnioski, interpelacje i zapytania”.

W punkcie tym głos zabrał radny Bolesław Pudłowski. Zapytał on, które z uchwał
były tak ważne, że musiały zostać podjęte w trybie sesji nadzwyczajnej.
Udzielając odpowiedzi Wójt Gminy – Jan Kuźnar jako przykład podał uchwałę
w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok. Osoby, których
dzieci otrzymały dofinansowanie z PFRON ubiegają się o zwrot wydatkowanych kwot
w wysokości 2 000 zł – 3 000 zł. Zgodnie z zawartymi umowami rozliczenie ma
nastąpić do dnia 30 marca 2008 r.
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Na zakończenie o głos poprosił Wójt Gminy – Jan Kuźnar. Stwierdził on, że radni
otrzymali zaproszenia na „VII Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera
i Działacza Powiatu Krośnieńskiego w 2007 r.”, który odbędzie się w dniu 14 lutego
2008 r. Poprosił o wzięcie udziału w tej imprezie, na którą zaprasza Starosta
Krośnieński oraz Wójtowie.

Ad. 9
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 XIII nadzwyczajną
Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne w dniu 6 lutego 2008 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
mgr Antoni Dębiec
Protokołowała:
mgr Alicja Fejkiel-Guzik

