P R O T O K Ó Ł NR XIV/2008
z posiedzenia Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 22 lutego 2008 roku

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1300 i trwało do godz.1510, z przerwą 15 minutową
w godz. 1400-1415.

Siedzibą posiedzenia była sala narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Obecni radni wg załączonej listy obecności: obecnych 12 radnych, nieobecnych
2 radnych - usprawiedliwionych: Wojciech Michna, Grzegorz Kondracki (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).

Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków
i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za
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osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne w 2008 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko
Wyżne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Gminy Krościenko
Wyżne.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok.
11. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok.
12. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok.
13. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie sesji.

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

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
12 radnych Gminy Krościenko Wyżne.

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

Z wnioskiem o zmianę proponowanego porządku obrad wystąpił Wójt Gminy
– Jan Kuźnar. Wnioskował on, aby:
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1) w miejsce dotychczasowego pkt 11 w brzmieniu:
„11. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok.”, wprowadzić pkt 11 w brzmieniu:
„11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia
z Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania
i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji
Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.”,
2) dotychczasowy pkt 11 w brzmieniu:
„11. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok”, realizować w pkt 12,
3) dotychczasowy pkt 12 w brzmieniu:
„12. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok.”, realizować
w punkcie 13,
4) dotychczasowy pkt 13 w brzmieniu:
„13. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.”, realizować w pkt 14,
5) dotychczasowy pkt 14 w brzmieniu:
„14. Zamknięcie sesji”, realizować w punkcie 15.

Radni nie zgłosili wniosków o uzupełnienie bądź zmianę proponowanego porządku
obrad, wobec czego przystąpiono do głosowania nad złożonym wnioskiem.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego „za” przyjęciem wniosku Wójta
Gminy – Jana Kuźnara głosowało 10 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu,
wobec czego wniosek został przyjęty.

Następnie przystąpiono do przegłosowania proponowanego porządku obrad, wraz
z przyjętym wnioskiem.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych (jednogłośnie), w związku
z czym porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne został przyjęty
w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków
i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
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zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za
osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne w 2008 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko
Wyżne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Gminy Krościenko
Wyżne.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia
z Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania
i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji
Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.
12. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok.
13. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok.
14. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
15. Zamknięcie sesji.

Ad. 4
Następnie Rada Gminy Krościenko Wyżne przystąpiła do przyjęcia protokołów
z poprzednich sesji.

Do protokołów z poprzednich sesji radni nie zgłosili wniosków i uwag.

W wyniku przeprowadzonych przez prowadzącego posiedzenie głosowań jawnych:
1)

2)

PROTOKÓŁ NR XI/2007 z XI Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 4 grudnia 2007 r. (liczący 51 stron – bez załączników) został przyjęty
przez Radę Gminy Krościenko Wyżne 6 głosami „za”, przy
6 „wstrzymujących się”,
PROTOKÓŁ NR XII/2007 z XII Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 grudnia 2007 r. (liczący 43 strony – bez załączników) został
przyjęty 7 głosami „za”, przy 5 „wstrzymujących się”,
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3)

PROTOKÓŁ NR XIII/2008 z XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 6 lutego 2008 r. (liczący 11 stron – bez
załączników) został przyjęty 10 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących się”.

Ad. 5
Następnie Rada Gminy Krościenko Wyżne przystąpiła do realizacji punktu
piątego porządku obrad w brzmieniu: „Informacja Wójta Gminy za okres
międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.”.

Wójt Gminy – Jan Kuźnar przedstawił informację za okres międzysesyjny o realizacji
wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach (informacja w załączeniu).

W otwartej dyskusji dot. informacji Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji
wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach głos zabrał radny Zdzisław
Omachel. Odniósł się on do ZARZĄDZENIA NR II/130/2007 w sprawie zmiany
nazwy środków trwałych o numerach inwentarzowych 2/88 oraz 2/89 figurujących
w ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Krościenko Wyżne. Zapytał, jak to jest
możliwe, aby drogę, która znajduje się na stanie środków trwałych „przemianować” na
inną drogę. Zapytał również, z czego wynikają takie działania.
Odpowiadając Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, iż jest to usunięcie
nieprawidłowości. Droga o nr ewidencyjnym 3849 (tzw. „Liputówka”) jest to droga,
którą rozliczono do skutków powodzi, a faktycznie została wykonana ul. Graniczna.
Wobec tego wpisano nr ewidencyjny ul. Granicznej w Pustynach. Wynika to
z ewidencji prowadzonej w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne.
Ponownie głos zabrał radny Zdzisław Omachel. Stwierdził on, że nie ma przed sobą
stosownych dokumentów, dlatego nie chce toczyć sporu. Jednakże z wszystkich
znanych mu dokumentów wynika, że remont drogi o nr ewidencyjnym 3849 został
wykonany. Kierując pytanie do Wójta Gminy zapytał, jakie dokumenty świadczą, iż
została wykonana inna droga ze środków powodziowych.
Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, że Komisja Rewizyjna usterkowała błąd
w numeracji dróg – nie zostały wykonane. Dodał, iż posiada swoje kosztorysy, które
zostały opracowane, ponieważ w tamtym czasie wykonawca wykonał właśnie
ul. Graniczną oraz ul. Wąską, i tak to przyjmuje. Jeżeli zostanie to podważone pod
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kątem prawnym, a nawet przestępczym, to wówczas będą sporządzane stosowne
dokumenty.
Radny Zdzisław Omachel zauważył, iż dopiero po wyjaśnieniu sprawy należy podjąć
działania w zakresie zmiany nazwy środków trwałych.

W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec. Nawiązując
do ZARZĄDZENIA NR II/149/2008 w sprawie sporządzenia planu zamówień
publicznych na 2008 r. zapytał, czy w 2008 r. zostały złożone wnioski
o dofinansowanie inwestycji z funduszy pomocowych. Ponadto stwierdził,
że w 2007 r. Gmina Krościenko Wyżne ubiegała się o współfinansowanie
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu inwestycji
p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci
i młodzieży w Krościenku Wyżnym na działce nr 4174”. Wniosek ten nie został
uwzględniony. Następnie mówca zapytał, czy nie uznano za stosowne, aby wniosek na
podobne zadanie został złożony ponownie w 2008 r.
Ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy Wójt Gminy – Jan Kuźnar
stwierdził, że w chwili obecnej nie złożono żadnych wniosków o dofinansowanie
inwestycji, ponieważ procedura składania takich wniosków nie została jeszcze
uruchomiona. Ponadto w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 r. nie
zaplanowano takich zadań.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zauważył, że złożenie wniosku
o dofinansowanie niczym nie skutkuje. Dodał, iż wie, że co najmniej dwa programy
tego typu zostały uruchomione tj. „Boisko w każdej gminie, „Blisko boisko”.
Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, iż biorąc pod uwagę inwestycje zaplanowane
w bieżącym roku należy zastanowić się, czy należy również planować inwestycje
związane z budową boisk za kwotę ok. 300 000 zł - 400 000 zł. Dodał, iż można
rozważyć ten temat.
Następnie Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec stwierdził, że na przedmiotowe
inwestycje można otrzymać dofinansowanie w granicach 70% realizacji całego
zadania. Jednakże zadał to pytanie, ponieważ być może taki wniosek złożono,
natomiast w chwili obecnej już jest za późno.
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Ponownie z prawa do głosu skorzystał prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec.
Nawiązując do ZARZĄDZENIA NR II/153/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Krościenko Wyżne na 2008 rok (dot. zmniejszenia wydatków inwestycyjnych –
budowa chodnika przy ul. Marynkowskiej w Krościenku Wyżnym oraz zwiększenia
wydatków - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości) zauważył, że w uchwale budżetowej na 2008 rok
Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do dokonywania przeniesień między
rozdziałami w ramach działów oraz między paragrafami w ramach rozdziałów,
z wyłączeniem przeniesień wydatków majątkowych.
Wójt Gminy – Jan Kuźnar zgodził się, że takie ograniczenie zostało wprowadzone.
Jednakże dodał, iż w projekcie budżetu gminy na 2008 rok zaplanowano kwotę
25 000 zł na spłatę I-szej raty z kwoty 50 000 zł. Niestety kwota ta została przez Radę
Gminy usunięta z budżetu niezgodnie z prawem. Warunkiem umorzenia odsetek
w kwocie ok. 8 000 zł i nienaliczania nowych było terminowe dokonanie wpłaty I-szej
raty tej kwoty. Nie wpłacenie kwoty 10 000 zł i obciążenie kolejnymi odsetkami jest
również naruszeniem dyscypliny budżetowej i stąd jego działania w tym temacie.
Kontynuując dyskusję Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec stwierdził, iż należy
mieć na uwadze treść § 13 UCHWAŁY NR XII/83/2007 Rady Gminy Krościenko
Wyżne z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko
Wyżne na 2008 rok, ponieważ nie został on uchylony przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Rzeszowie. Oznacza to, że jest zgodny z prawem.

Następnie Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, iż zdaje sobie sprawę z konsekwencji
wydania ZARZĄDZENIA NR II/153/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Krościenko Wyżne na 2008 rok. Jednakże również należy sobie zdawać sprawę
z faktu, że kwota 50 000 zł przypisana do zwrotu decyzją Wojewody Podkarpackiego
jest kwotą wymagalną. Składający wniosek o zmniejszenie wydatków w kwocie
25 000 zł (zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości) oraz poddanie pod głosowanie takiego wniosku powinien
wiedzieć, że również narusza dyscyplinę finansów publicznych.

Pozostali radni nie zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag.

W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada
Gminy Krościenko Wyżne 5 głosami „za”, przy 3 „przeciwnych” i 4 „wstrzymujących
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się” przyjęła informację Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków
i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.

Ad. 6
W następnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia
uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego
funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz dodatku
mieszkaniowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne
w 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Sekretarzowi Gminy – Janowi Omachlowi,
który omówił projekt przedmiotowej uchwały tj.:
1) dodatek motywacyjny:
a) nie może być wyższy niż 5% wynagrodzenia zasadniczego, a dyrektora
niż 6% wynagrodzenia zasadniczego,
b) przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy
niż jeden rok szkolny,
2) dodatek funkcyjny:
a) przysługuje nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego,
którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły:
- dyrektorowi w szkole liczącej:
- do 10 oddziałów – w wysokości od 20% – 40%,
- ponad 10 oddziałów – w wysokości od 20% – 50%,
- wicedyrektorowi – w wysokości od 10% – 30%
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego,
b) nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje
dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
- wychowawstwo klasy oraz oddziału przedszkolnego w wysokości 100 zł
za jedną klasę,
- funkcję doradcy metodycznego w wysokości od 100 zł do 150 zł,
- funkcję opiekuna stażu w wysokości 60 zł,
3) dodatek za warunki pracy - przysługuje nauczycielom poszczególnych stopni
awansu zawodowego z tytułu pracy w trudnych warunkach, określonych
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym
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od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), za każdą godzinę dydaktyczną
zrealizowaną w warunkach trudnych w następującej wysokości:
a) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim do 20%,
b) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego do 20%
stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
4) dodatek za wysługę lat - przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do
pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego,
5) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynagrodzenie za jedną godzinę oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa
odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela,
6) nagrody ze specjalnego funduszu nagród:
a) ustalono nagrody ze specjalnego funduszu nagród w wysokości:
- nagroda organu prowadzącego w wysokości 30%,
- nagroda dyrektora w wysokości 70% środków zaplanowanych,
b) nagrody przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jubileuszy,
obchodów rocznicowych szkoły lub zakończenia roku szkolnego,
c) środki na nagrody organu prowadzącego oraz środki na nagrody dyrektora
planowane są w rocznym planie finansowym szkoły; łączna wysokość
funduszu nagród wynosi 1% planowanych, rocznych wynagrodzeń
osobowych,
7) nauczycielski dodatek mieszkaniowy – przysługuje nauczycielowi
zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę
Krościenko Wyżne i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego
stanowiska, uzależniony od stanu rodzinnego, wypłacany co miesiąc z dołu
w wysokości:
a) dla 1 osoby – 40 zł,
b) dla 2 osób – 50 zł,
c) dla 3 osób – 70 zł,
d) dla 4 osób i więcej – 90 zł.
Następnie mówca zapoznał obecnych z uzasadnieniem finansowym do uchwały
w sprawie dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w zakresie realizacji
art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela (w załączeniu) tj.:
- średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty w 2008 r. nie może być
niższe niż 1 700 zł,
- średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego w 2008 r. nie może
być niższe niż 2 127 zł,
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średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego w 2008 r. nie może być
niższe niż 2 985 zł,
średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w 2008 r. nie może
być niższe niż 3 928 zł.

W dalszej kolejności prowadzący posiedzenie Antoni Dębiec – Przewodniczący Rady
Gminy Krościenko Wyżne zapoznał obecnych z Protokołem uzgodnienia Regulaminu
z dnia 16.01.2008 r. Ogniska ZNP w Krościenku Wyżnym (protokół w załączeniu).

Następnie Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – radny
Kazimierz Zygarowicz stwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2008 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dla Rady Gminy w sprawie regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody
za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne w 2008 roku.
Komisja wnioskuje, aby:
- w § 15 ust. 2 pkt 2 wyraz „Szkoły”, zastąpić wyrazem „Rodziców”,
- w § 16 ust. 1 pkt 2 wyraz „Szkoły”, zastąpić wyrazem „Rodziców”,
Ww. wniosek przyjęty 4 głosami „za” (jednogłośnie).
„Za” wydaniem pozytywnej opinii głosowało 4 członków Komisji (jednogłośnie).

W otwartej dyskusji dot. projektu omawianej uchwały radni nie zabrali głosu, nie
zgłosili wniosków i uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania nad wnioskiem
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w brzmieniu:
- w § 15 ust. 2 pkt 2 wyraz „Szkoły”, zastąpić wyrazem „Rodziców”,
- w § 16 ust. 1 pkt 2 wyraz „Szkoły”, zastąpić wyrazem „Rodziców”,
„Za” przyjęciem ww. wniosku głosowało 12 radnych (jednogłośnie), wobec czego
wniosek został przyjęty.

W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady
głosowania jawnego Rada Gminy Krościenko Wyżne 12 głosami „za” (jednogłośnie)
podjęła UCHWAŁĘ NR XIV/94/2008 w sprawie regulaminu określającego
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wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu
na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz dodatku
mieszkaniowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krościenko
Wyżne w 2008 roku (uchwała w załączeniu).

Ad. 7
W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Głos oddano Janowi Kuźnarowi - Wójtowi Gminy. Zapoznał on obecnych
z projektem przedmiotowej uchwały. Stwierdził on, że proponuje się zatwierdzenie
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Krościenko Wyżne przedstawionej przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., które obowiązywałaby od dnia
1.04.2008 r. do dnia 31.03.2009 r. (pismo MPGK Sp. z o.o. z dnia 21.01.2008 r.
i 22.02.2008 r.). Dodał, iż obowiązek zatwierdzenia taryf wynika z ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków1). Mówca stwierdził, iż w wyniku prowadzonych przez niego negocjacji
wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki (bez stawek
abonamentowych) przedstawia się następująco:
Cena
Lp Taryfowa grupa
Wyszczególnienie
netto brutto Jednostka
.
odbiorców
miary
(z
VAT)
1
2
3
4
5
6
cena za dostarczoną wodę
1 Gospodarstwa
2,49
2,66
zł/m3
domowe
cena za odebrane ścieki
3,02
3,23
cena za dostarczoną wodę
2 Pozostali
2,83
3,03
zł/m3
odbiorcy
cena za odebrane ścieki
3,44
3,68
Następnie zauważył, że stawki za wodę pozostały na poziomie roku 2007 r.
i I kwartału 2008 r., natomiast stawki za ścieki wzrosły ok. 5% w porównaniu
do 2007 r.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Bolesławowi
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Pudłowskiemu, który został poproszony o przedstawienie opinii dot. projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Radny Bolesław Pudłowski stwierdził, że Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2008 r. nie wydała
opinii do projektu ww. uchwały – 4 głosy „wstrzymujące się”. Jako uzasadnienie
dodał, iż negocjacje w zakresie cen, stawek i opłat prowadzone przez Wójta Gminy
z przedstawicielami MPGK Sp. z o.o. miały być prowadzone w terminie późniejszym
tj. po posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.

W otwartej przez Przewodniczącego Rady – Antoniego Dębca dyskusji głos zabrał
radny Kazimierz Zygarowicz. Zapytał on o ewentualne konsekwencje wynikające
z nie podjęcia przez Radę Gminy przedmiotowej uchwały. Ponadto zauważył, iż ilość
wytwarzanych ścieków nie jest równa ilości pobranej wody – zwłaszcza w okresie
letnim (np. w czasie podlewania roślin).
Odpowiadając Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, iż w przypadku nie podjęcia
przez Radę Gminy przedmiotowej uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1)
obowiązywać będą na terenie Gminy Krościenko Wyżne taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawione przez
MPGK Sp. z o.o. w Krośnie. Dodał, iż w naszej gminie rzeczywiście ilość
wytwarzanych ścieków wg zużycia wody jest przekroczona o ok. 80%.

Następnie radna Grażyna Prugar-Gołda zauważyła, że na jednej z poprzednich sesji
radna Krystyna Lorens stwierdziła, iż na terenie Gminy Krościenko Wyżne
obowiązują bardzo wysokie opłaty za wodę i ścieki, w porównaniu do innych gmin np.
Gminy Korczyna.
Do powyższej wypowiedzi ustosunkował się Wójt Gminy – Jan Kuźnar. Jako przykład
posłużyła mu Gmina Korczyna, na terenie której obowiązują niższe stawki, ponieważ
gmina ta posiada na stanie sieci wodociągowe. W związku z tym Gmina Korczyna
zobowiązana jest do wykonywania napraw i remontów. W naszej gminie naprawy
wykonywane są przez MPGK Sp. z o.o. w Krośnie. Ponadto płaci się podatek
sieciowy. Dodał, iż opłaty są niższe również w mieście Krośnie, z uwagi na fakt, że
mają zastosowanie dopłaty.
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Pozostali radni nie zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego
przystąpiono do głosowania nad projektem przedmiotowej uchwały.

Następnie w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania
jawnego Rada Gminy Krościenko Wyżne 5 głosami „za”, przy 7 „wstrzymującym się”
podjęła UCHWAŁĘ NR XIV/95/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf dla

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Krościenko Wyżne. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych
(uchwała w załączeniu).

Ad. 8
W dalszej kolejności Rada Gminy Krościenko Wyżne przystąpiła do podjęcia
uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Gminy Krościenko Wyżne.

Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zapoznał obecnych z pismem Krystyny
Lorens, zam. Krościenko Wyżne ul. Północna 337 z dnia 10.01.2008 r. w sprawie
rezygnacji z funkcji radnej Gminy Krościenko Wyżne (pismo w załączeniu).

W otwartej przez Przewodniczącego Rady – Antoniego Dębca dyskusji radni nie
zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag do projektu uchwały w sprawie
wygaśnięcia mandatu Radnej Gminy Krościenko Wyżne.

W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania jawnego
Rada Gminy Krościenko Wyżne 6 głosami „za”, przy 6 „wstrzymujących się” podjęła

UCHWAŁĘ NR XIV/96/2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej
Gminy Krościenko Wyżne (uchwała w załączeniu).
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Ad. 9
W punkcie tym Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na
terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Głos oddano Sekretarzowi Gminy – Janowi Omachlowi, który omówił projekt
przedmiotowej uchwały. Stwierdził on, że w UCHWALE NR XXV/182/2002 Rady
Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne,
zmienionej UCHWAŁĄ NR XI/79/2007 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia
4 grudnia 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, proponuje się
wprowadzenie następujących zmian:
1) § 1 otrzymałby brzmienie:
„Ustala się na terenie Gminy Krościenko Wyżne 4 punkty sprzedaży
napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.”.
Ponadto mówca stwierdził, że projekt tej uchwały przygotowano z uwagi na fakt, iż do
Wójta Gminy wpływają wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zapoznał obecnych
z pismem P. Mieczysława Krauza, zam. Krościenko Wyżne ul. Północna 289 z dnia
28.12.2007 r. w sprawie zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych (wina, wódki) – pismo w załączeniu. Ponadto dodał, iż istotnym jest to,
że przedmiotowe pismo wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 28 grudnia 2007 r.
tj. wówczas, kiedy Rada Gminy uchwałą z dnia 4 grudnia 2007 r. zwiększyła limit
sprzedaży alkoholu o jeden punkt. Uchwała ta zaczęła obowiązywać od dnia
1 stycznia 2008 r.

Poproszony o głos radny Kazimierz Zugarwicz stwierdził, że Komisja na posiedzeniu
w dniu 20 lutego 2008 r. negatywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na
terenie Gminy Krościenko Wyżne – 1 głos „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.

W otwartej przez Przewodniczącego Rady – Antoniego Dębca dyskusji radni nie
zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag.
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W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania jawnego
„za” podjęciem przedmiotowej uchwały głosowało 3 radnych, „przeciw” było 5
radnych”, 4 „wstrzymało się” od głosu, wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne

nie podjęła UCHWAŁY zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko
Wyżne (projekt uchwały w załączeniu).

Następnie prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec zarządził 15 minutową przerwę
w posiedzeniu w godz. 1400-1415.

Ad. 10
W dalszej kolejności Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie
zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok.

Prowadzący posiedzenie zapoznał obecnych z pismem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 30.01.2008 r.; znak: WA-4000/782/2008 oraz
UCHWAŁĄ Nr III/782/2008 r. z dnia 29 stycznia 2008 r. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie nieprawidłowości w UCHWALE NR
XII/83/2007 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2008 r. (kserokopie w załączeniu).

Następnie głos oddano Skarbnikowi Gminy – Grzegorzowi Prugarowi, który omówił
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok.
Stwierdził on, że:
- zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok o kwotę 77 100 zł w następujących działach i źródłach
dochodów:
- w dziale 600 klasyfikacji budżetowej w kwocie 77 100 zł, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego – 17 100 zł,
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dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego – 60 000 zł,
zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok o kwotę 77 100 zł, w dziale 600 klasyfikacji budżetowej,
rozdziale 60014, w tym:
- wydatki bieżące – 17 100 zł,
- wydatki majątkowe (przebudowa drogi powiatowej nr 1973R
Krosno-Iskrzynia wraz z budową chodnika w miejscowości
Krościenko Wyżne (ul. Kasztanowa),
zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok o kwotę 80 000 zł w następujących działach i rozdziałach
klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 600 w kwocie 70 000 zł, w tym:
- rozdziale 60016 – wydatki majątkowe, w tym:
- budowa chodnika przy ul Kasztanowej w Krościenku
Wyżnym – 30 000 zł,
- budowa chodnika przy ul. Brzozowskiej w Krościenku
Wyżnym – 20 000 zł,
- budowa chodnika przy ul. Marynkowskiej w Krościenku
Wyżnym - 20 000 zł,
- w dziale 852 w kwocie 10 000 zł, w rozdziale 85202 – wydatki bieżące,
zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok o kwotę 80 000 zł w następujących działach i rozdziałach
klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 600 w kwocie 80 000 zł, w tym:
- rozdziale 60014 – wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł
(przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno- Iskrzynia wraz
z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne
(ul. Kasztanowa),
- rozdziale 60078 – wydatki bieżące – w kwocie 50 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Przewodniczącemu Komisji Budżetu
i Finansów – radnemu Zdzisławowi Omachlowi, który został poproszony
o przedstawienie opinii dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Krościenko Wyżne na 2008 rok.

Radny Zdzisław Omachel stwierdził, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu
w dniu 20 lutego 2008 r. nie wydała opinii do projektu ww. uchwały – 3 głosy
„wstrzymujące się”.
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W otwartej przez prowadzącego obrady dyskusji głos zabrał radny Bolesław
Pudłowski. Nawiązał on do zadania „Budowa chodnika przy ul. Marynkowskiej
w Krościenku Wyżnym”. Stwierdził, iż były prowadzone prace dotyczące budowy
odcinka chodnika przy tej ulicy i zawarto porozumienie ze Starostwie Powiatowym
w Krośnie w sprawie przejęcia tego zadania do wykonania. Zapytał, czy to
porozumienie obowiązuje w chwili obecnej.
Przedmówcy odpowiedzi udzielił Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar. Stwierdził on,
iż przedmiotowe porozumienie wygasło z dniem 31.12.2005 r.
Nawiązując do dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec. Zapytał
on, na jakiej podstawie w 2006 r. wykonano budowę odcinka chodnika przy
ul. Marynkowskiej w Krościenku Wyżnym.
Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, iż między innymi w oparciu o to porozumienie.
Dodał, iż zostało to zausterkowane przez Komisję Rewizyjną i on uważa sprawę tę za
załatwioną.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec ponownie zauważył, iż porozumienie wygasło
w dniu 31.12.2005 r., pomimo to wykonywano prace dotyczące budowy chodnika
przy ul. Marynkowskiej. Wobec tego zapytał, dlaczego nie można kontynuować tych
prac na kolejnym odcinku.
Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, że nie zostało zawarte porozumienie.
Do powyższej wypowiedzi ponownie ustosunkował się prowadzący posiedzenie, który
stwierdził, iż w wyjaśnieniach składanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w zakresie wniosków Komisji Rewizyjnej, Wójt Gminy napisał,
iż porozumienie jest zawarte i faktycznie w 2003 r. porozumienie to zostało zawarte.
W związku z tym zapytał, dlaczego w tej kwestii istnieją niespójności.
Ustosunkowując się do powyższej wypowiedzi Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził,
iż faktycznie niektóre sprawy dotyczące budowy chodnika przy ul. Marynkowskiej
opóźniły się. Prawdą jest, iż wykonywano prace w 2006 r., które rozpoczęto w 2005 r.
Natomiast wracając do tematu kontynuacji budowy chodnika przy tej ulicy – bez
dokumentacji (odcinek od P. Marszewskiego do mostu), bez projektu technicznego,
wzmocnienia skarp po obu stronach drogi, nikt chodnika nie wykona. Istnieje ryzyko,
iż chodnik na tym odcinku nie utrzyma się. Wobec tego porozumienie ze Starostwem
Powiatowym w Krośnie jest potrzebne, łącznie z wykonaniem dokumentacji.
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Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zauważył, iż wnioskować należy, że budowa
chodnika przy ul. Marynkowskiej na odcinku, który wykonywał Wójt nie musiała
odbywać się na podstawie porozumienia, natomiast odcinek, o który wnioskują radni
nie może zostać wykonany bez porozumienia pomimo, że sprawa dotyczy tej samej
drogi. Ponadto mówca zapytał, czy podjęto działania celem zawarcia takiego
porozumienia.
Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, iż w 2007 r. zostało skierowane do Starostwa
Powiatowego w Krośnie pismo w sprawie podjęcia działań zmierzających do
zaprojektowania, czy wykonania projektu technicznego budowy chodnika przy
ul. Marynkowskiej i ul. Brzozowskiej w Krościenku Wyżnym. W odpowiedzi
otrzymał pismo informujące, iż starostwo przewiduje wykonanie w 2008 r. projektu,
w ramach posiadanych środków na ul. Brzozowską.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zapytał, czy stosowne porozumienie zostało
zawarte, ponieważ niezbędnym jest porozumienie w przedmiocie wykonawstwa.
Ponadto dodał, iż w dniu 4 grudnia 2007 r. Rada Gminy podjęła UCHWAŁĘ NR
XI/76/2007 w wprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości
Powiatu Krośnieńskiego – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno-Iskrzynia
wraz z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne”, nie wskazując, na
którym odcinku ma być wykonany chodnik (cały odcinek przejętego zadania dotyczy
ul. Marynkowskiej, ul. Kasztanowej, ul. Południowej, ul. Brzozowskiej).
Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, iż w przypadku, gdy on wykonuje projekt
porozumienie nie jest potrzebne w tym momencie. Natomiast w kwestii odcinka, na
którym planuje się budowę chodnika należy zauważyć, że dotyczy to miejsca
wg przekazanej dokumentacji. W dokumentacji szczegółowo określona została
długość chodnika oraz niezbędne oznaczenia stosowane na drogach publicznych.
Podsumowując dyskusję prowadzący posiedzenie zauważył, iż w sprawie
zaplanowanych w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 r. zadań dotyczących
budowy chodnika przy ul. Marynkowskiej i ul. Brzozowskiej w Krościenku Wyżnym
nie podjęto żadnych działań. Dodał, iż niezbędna jest inicjatywa Wójta Gminy
w poruszonym przez niego temacie.
Wójt Gminy – Jan Kuźnar zauważył, iż nie można stwierdzić, że nie podjęto żadnych
działań. Gmina Krościenko Wyżne współpracuje ze Starostwem Powiatowym
w Krośnie celem wykonania projektów technicznych. Dodał, iż nic nie można było
zrobić np. w sprawie ul. Brzozowskiej. Jeżeli starosta przekaże zadanie do realizacji
będziemy je realizować.
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Radny Zdzisław Omachel stwierdził, iż głosując w dniu 4 grudnia 2007 r. za
podjęciem uchwały w sprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu
właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R
Krosno-Iskrzynia wraz z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne” był
przekonany, że uchwała ta daje możliwość zawarcia porozumienia również w sprawie
budowy chodnika przy ul. Marynkowskiej i ul. Brzozowskiej. Ponadto mówca
kierując pytanie do radcy prawnego zapytał, czy niezbędnym jest podejmowanie
kolejnej uchwały, jeżeli taka uchwała miałaby taką samą treść – dot. tego samego
odcinka drogi powiatowej. Ewentualnie jaka inna uchwała powinna zostać podjęta,
która upoważniałaby Wójta Gminy do podjęcia rozmów ze Starostwem Powiatowym
w Krośnie. Jeżeli niezbędne jest podjęcie innej uchwały, to dlaczego nie wystąpiono
do Rady z projektem. Poprosił o zacytowanie treści UCHWAŁY NR XI/76/2007 Rady
Gminy Krościenko Wyżne.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – Jan Kuźnar. Stwierdził on, iż taka uchwała
musiałaby określać: ul. Brzozowską, a także niezbędne jest posiadanie dokumentacji
technicznej określającej kilometraż. Właściciel drogi musi wyrażać wolę przekazania
zadania do realizacji, a Rada Gminy musi wyrazić chęć przejęcia do wykonania
zadania.
W tym miejscu Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec odczytał treść UCHWAŁY
NR XI/76/2007 Rady Gminy Krościenko Wyżne w brzmieniu:
- tytuł: „w sprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości
-

-

Powiatu Krośnieńskiego – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R KrosnoIskrzynia wraz z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne”,
§ 1 „Przyjmuje się do wykonania część zadań z zakresu właściwości Powiatu
Krośnieńskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie tj. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1973R Krosno-Iskrzynia wraz z budową chodnika w miejscowości
Krościenko Wyżne”,
§ 2 „Szczegółowe warunki realizacji przyjętego zadania, o którym mowa w § 1
zostanie określone w stosownym porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą
Krościenko Wyżne a Zarządem Powiatu Krośnieńskiego.”.

Radny Zdzisław Omachel kierując pytanie do Wójta Gminy zapytał, czy uchwalenie
w budżecie gminy przez Radę Gminy środków na 2008 r. w wysokości po 20 000 zł
nie było chęcią budowy chodnika przy tych drogach.
Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, że nie będzie kłócił się, czy była chęć przejęcia
tego zadania do realizacji, czy nie. Jest jednoznaczna wykładnia Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie. Z opinii RIO wynika, że jeżeli nie ma porozumienia, to
nie przeznaczamy środków.
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Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zauważył, iż radni nie są pracownikami
Urzędu Gminy i na bieżąco nie dysponują wiedzą w temacie spisanych porozumień.
Natomiast treść wyjaśnień złożonych do RIO przez Wójta Gminy jednoznacznie
stwierdzała, iż porozumienie jest zawarte na budowę chodnika przy ul. Marynkowskiej
w Krościenku Wyżnym. Dlaczego radni mieliby nie wierzyć dokumentom i na tej
podstawie umieść środki w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie.
Wójt Gminy – Jan Kuźnar zauważył, iż w momencie uchwalania budżetu gminy na
2008 r. przestrzegał, że zmniejszenie wydatków w kwocie 25 000 zł przeznaczonych
na zwrot środków powodziowych jest naruszeniem prawa. Niestety nikt nie sugerował
się tym. Podobna sytuacja miała miejsce przy ul. Marynkowskiej i ul. Brzozowskiej.
Mówił, że zadania te nie mogą być realizowane, ponieważ nie posiadamy porozumień.
Dodatkowo wskazał, iż Zarząd Starosta Powiatowego w Krośnie deklarował
wykonanie dokumentacji na ul. Brzozowską, wobec czego po co zabezpieczać środki,
jeżeli występują większe potrzeby na innych drogach. Wykonanie projektu
technicznego będzie trwać ok. pół roku.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zauważył, że Starostwo Powiatowe
deklarowało wykonanie dokumentacji technicznej, a nie wykonawstwo
ul. Marynkowskiej i ul. Brzozowskiej. Ponadto podsumowując stwierdził, iż nie
rozumie sprawy ul. Marynkowskiej. Skoro Wójt pisze, że porozumienie jest zawarte,
to radni przyjmują to jako prawdę. Radni nie dysponują porozumieniami. Ponadto
dodał, iż on na jednej z sesji stwierdził w kwestii zwrotu środków powodziowych,
że nie będzie głosował za zwrotem, do czasu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę.

Pozostali radni nie zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag do projektu omawianej
uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały
w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok.

W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania jawnego
„za” podjęciem przedmiotowej uchwały nie głosował żaden radny, żaden radny nie był
„przeciw”, od głosu „wstrzymało się” 12 radnych (jednogłośnie), wobec czego Rada
Gminy Krościenko Wyżne nie podjęła UCHWAŁY w sprawie zmian
w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok (projekt uchwały
w załączeniu).
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Ad. 11
W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Województwem
Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu
Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie
Podkarpackim.

Głos zabrał Sekretarz Gminy - Jan Omachel, który przedstawił obecnym projekt
przedmiotowej uchwały. Stwierdził on, że zgonie z projektem uchwały proponuje się
wyrażenie zgody na zawarcie przez Gminę Krościenko Wyżne porozumienia
z Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji
Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej
w Województwie Podkarpackim (SEKAP). Szczegółowe warunki wspólnego
przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla
Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim (SEKAP) zostaną określone
w Porozumieniu między wszystkimi jednostkami samorządów terytorialnych, które
wyrażą zgodę na realizację tego projektu. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie
innowacyjnego projektu (SEKAP) rozwoju samorządów gmin i powiatów
Województwa
Podkarpackiego.
Zakres
projektu
obejmuje
budowę
teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie
elektronicznej, działania związane z przygotowaniem organizacyjnym do wdrożenia
powyższego środowiska, a następnie zarządzania działaniami związanymi ze
świadczeniem usług publicznych. Efektem realizacji projektu będzie modernizacja
administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania
nowoczesnych technologii informacji i komunikacji. Dzięki realizacji projektu
wzrośnie poziom usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców
świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy administracji
m.in. w zakresie realizacji tych usług.

W otwartej przez Przewodniczącego Rady – Antoniego Dębca dyskusji dot. projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Województwem
Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu
Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie
Podkarpackim 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 12 głosami „za” (jednogłośnie)
podjęła UCHWAŁĘ NR XIV/97/2008 w sprawie wyrażenia zgody na
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zawarcie Porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącego
wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej
Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie
Podkarpackim (uchwała w załączeniu).

Ad. 12
Realizując punkt dwunasty Rada Gminy przystąpiła do zatwierdzenia planów
pracy Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok.

Prowadzący posiedzenie oddał głos Przewodniczącym poszczególnych Komisji
działających przy Radzie Gminy Krościenko Wyżne, którzy zapoznali obecnych
z treścią planów pracy poszczególnych Komisji na 2008 r. tj.:
1) radny Waldemar Podkul – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(plan pracy w załączeniu),
2) radny Kazimierz Zygarowicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Obywatelskich (plan pracy w załączeniu),
3) radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
(plan pracy w załączeniu),
4) radny Bolesław Pudłowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (plan pracy
w załączeniu).

Radni nie zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag do wyżej przedstawionych
planów pracy.

W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonych głosowań jawnych Rada
Gminy Krościenko Wyżne:
1) 12 głosami „za” (jednogłośnie) zatwierdziła plan pracy Komisji
Rewizyjnej na 2008 rok (w załączeniu),
2) 12 głosami „za” (jednogłośnie) zatwierdziła plan pracy Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Obywatelskich na 2008 rok (w załączeniu),
3) 12 głosami „za” (jednogłośnie) zatwierdziła plan pracy Komisji Budżetu
i Finansów na 2008 rok (w załączeniu),
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4) 12 głosami „za” (jednogłośnie) zatwierdziła plan pracy Komisji Rozwoju

Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2008 rok
(w załączeniu).

Ad. 13
Zgodnie z kolejnym punktem przyjętego porządku obrad Rada Gminy
Krościenko Wyżne przystąpiła do przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krościenko
Wyżne na 2008 rok.

Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec przedstawił radnym proponowany plan pracy
Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok (plan pracy w załączeniu).

W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag.

W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego przez prowadzącego obrady
głosowania jawnego Rada Gminy Krościenko Wyżne 12 głosami „za” (jednogłośnie)

przyjęła plan pracy Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok.

Ad. 14
W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu czternastego
przyjętego porządku obrad w brzmieniu: „Wolne wnioski, interpelacje i zapytania”.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec. Stwierdził on, iż
przekazał radnym druki oświadczeń majątkowych (za 2007 r.). Poprosił o wypełnienie
tych druków, z uwzględnieniem uwag zawartych w piśmie Urzędu Skarbowego
w Krośnie dot. oświadczeń majątkowych radnych za 2006 r. Ponadto zapytał, dlaczego
oświadczenia majątkowe radnych gminy za 2006 r. nie zostały opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krościenko Wyżne.
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Ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy Sekretarz Gminy – Jan Omachel
stwierdził, że oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r. nie zostały opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krościenko Wyżne. Od miesiąca grudnia
2007 r. znajdowały się w dyspozycji sekretarki, która nie umieściła w BIP tych
oświadczeń twierdząc, iż miała kłopoty z ich wprowadzeniem.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec poprosił o wprowadzenie oświadczeń
majątkowych radnych za 2006 r. do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Krościenko Wyżne, ponieważ jest to obowiązek ustawowy.

W dalszej kolejności o głos poprosił radny Kazimierz Zygarowicz. Zauważył on, iż
mieszkańcy zamieszkali przy ul. Księżej w Pustynach zwrócili się do niego z prośbą,
aby przedstawił na posiedzeniu Rady Gminy sprawę palenia odpadów toksycznych
przez jednego z mieszkańców zamieszkałych przy tej ulicy. Osoba ta prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli. Prawdopodobnie palone są folie,
kleje. Dodał, iż pisano już na ten temat w lokalnej prasie „Dębina”, ale niewiele osób
czytało te publikacje. Mówca zaproponował, aby Wójt Gminy wystąpił do
mieszkańców z apelem np. na łamach gazety „Dębina”, bądź za pośrednictwem
księży, którzy mogliby przeczytać apel po mszach świętych. Taki sposób pozwoliłby
na dotarcie do większej liczny mieszkańców. Poza tymi działaniami należałoby
powołać Komisję, której zadaniem byłaby kontrola osób prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie pozbywania się odpadów poprodukcyjnych. Dodał, iż jest to
problem, wobec czego należy podjąć działania w tej sprawie.
Radny Bolesław Pudłowski stwierdził, iż problem ten przedstawił na Zebraniu
Wiejskim w Krościenku Wyższym, ponieważ otrzymuje wiele telefonów w tej
sprawie. Takie sytuacje mają miejsce również w Krościenku Wyżnym.
Wójt Gminy – Jan Kuźnar zauważył, iż jest to dobry pomysł. Należy o tym pisać,
mówić i apelować. Z propozycji przedstawionej przez radnego Kazimierza
Zygarowicza należy skorzystać. Należy również powiadomić o tym fakcie Inspektora
Ochrony Środowiska. Ponadto dodał, iż zostaną skierowane do zakładów tapicerskich
pisma w sprawie przedłożenia do Urzędu Gminy dokumentów potwierdzających
wywóz i utylizację odpadów poprodukcyjnych.

W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec. Stwierdził
on, iż na obecnej sesji nie została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie
Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok. W związku z tym Regionalna Izba
Obrachunkowa w Rzeszowie ustali budżet gminy w zakresie zmniejszenia wydatków

25

przeznaczonych na budowę chodnika przy ul. Marynkowskej i ul. Brzozowskiej
w Krościenku Wyżnym. Jednakże na ostatnim Zebraniu Wiejskim w Krościenku
Wyżnym Wójt Gminy złożył deklarację, że chodniki przy ul. Marynkowskiej
i ul. Brzozowskiej zostaną wykonane. Zapytał, czy podjęto działania w tym zakresie.
Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, iż na Zebraniu Wiejskim powiedział, że będzie
przygotowywana przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego dokumentacja techniczna oraz
projekt budowy chodnika przy ul. Brzozowskiej. Natomiast w przypadku, gdy Zarząd
Powiatu Krośnieńskiego nie podejmie decyzji w kwestii budowy chodnika przy
ul. Marynkowskej w Krościenku Wyżnym, to on złoży stosowną sugestię na sesji
Rady Gminy Krościenko Wyżne. Jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę zostanie zawarte
stosowne porozumienie.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec stwierdził, iż na Zebraniu Wiejskim w sprawie
budowy chodnika przy ul. Marynkowskiej zostało to inaczej przedstawione przez
Wójta. Wójt Gminy powiedział, iż przy pracach związanych z budową chodnika przy
ul. Wisłoczej w Krościenku Wyżnym zostanie wykonany chodnik przy
ul. Marynkowskiej w Krościenku Wyżnym.
Ustosunkowując się do powyższej wypowiedzi Wójt Gminy - Jan Kuźnar stwierdził,
iż takie stanowisko miał na myśli, ale nie może wykonywać inwestycji na drodze
powiatowej.
Prowadzący posiedzenie zauważył, iż zabiera głos na temat budowy chodnika przy
ul. Brzozowskiej, ponieważ kilkudziesięciu mieszkańców wnioskowało o potrzebę
budowy chodnika przy tej drodze. Istnieje również potrzeba budowy chodnika przy
ul. Marynkowskiej, z uwagi na fakt, iż jest to newralgiczne miejsce, które stwarza
niebezpieczeństwo dla osób korzystających z tej drogi.

Następnie radny Zdzisław Omachel kierując pytanie do Wójta Gminy zapytał, czy
podejmowano działania w sprawie budowy chodnika przy ul. Dukielskej w Pustynach
(na odcinku od sklepu w kierunku Zalesia).
Odpowiadając Wójt Gminy – Jan Kużnar stwierdził, że uzyskano zgody na wejście
w teren od właścicieli przyległych do tej drogi posesji. Pozostaje wykonanie
dokumentacji technicznej. Jednakże wiele zależy od Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
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W dalszej kolejności Sekretarz Gminy – Jan Omachel przekazał radnemu Zdzisławowi
Omachlowi wykaz dróg z terenu gminy przeznaczonych do odśnieżania. Z takim
wnioskiem wystąpił radny na jednej z ostatnich sesji.

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 XIV Sesję Rady
Gminy Krościenko Wyżne w dniu 22 lutego 2008 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady
mgr Antoni Dębiec
Protokołowała:
mgr Alicja Fejkiel-Guzik

