P R O T O K Ó Ł NR XVII/2008
z posiedzenia Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 27 czerwca 2008 roku

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1400 i trwało do godz.1600, z przerwą 10 minutową
w godz. 1445-1455.

Siedzibą posiedzenia była sala narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Obecni radni wg załączonej listy obecności: obecnych 13 radnych, nieobecnych
2 radnych - usprawiedliwionych: Jacek Frydrych, Waldemar Podkul (lista obecności
w załączeniu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Kuźnar
- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Grzegorz Prugar
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
- Jan Kumor
- Radca Prawny Urzędu Gminy Krościenko Wyżne,
- Wiesław Gomółka
- Sołtys Sołectwa Pustyny
- Teresa Mazur
- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym
(lista obecności w załączeniu).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proponowany porządek obrad:
Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Złożenie ślubowania przez radnego Gminy Krościenko Wyżne, który uzyskał
mandat w czasie trwania kadencji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków
i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2007 rok.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym i nadania statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu
administracji rządowej - „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 9 Radom
– Barwinek w Krościenku Wyżnym – ul. Dukielska (od ul. Centralnej
w Pustynach do granicy z Gminą Miejsce Piastowe)”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu
właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne w miejscowości
Krościenko Wyżne (ul. Marynkowska)”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu
właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 1973R Krosno – Iskrzynia w miejscowości Krościenko Wyżne
(ul. Brzozowska)”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok.
13. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie sesji.

Ad. 1
Rozpoczynając XVII Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne, Przewodniczący
Rady Gminy – Antoni Dębiec otworzył obrady, powitał wszystkich radnych
oraz obecnych na posiedzeniu tj. Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Radcę Prawnego
Urzędu Gminy, Sołtysa Sołectwa Pustyny, Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym. Ponadto w sposób
szczególny powitał radnego Mieczysława Hebdę, który uzyskał mandat w czasie
trwania kadencji.

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.
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Z wnioskiem o zmianę proponowanego porządku obrad wystąpił Wójt Gminy
– Jan Kuźnar. Wnioskował on, aby:
wykreślić dotychczasowy pkt 8 w brzmieniu:
„8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym i nadania statutu.”,
2) dotychczasowy pkt 9 w brzmieniu:
„9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu
administracji rządowej - „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 9 Radom –
Barwinek w Krościenku Wyżnym – ul. Dukielska (od ul. Centralnej
w Pustynach do granicy z Gminą Miejsce Piastowe)”, realizować w pkt 8,
3) dotychczasowy pkt 10 w brzmieniu:
„10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania części zadań
z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne w miejscowości
Krościenko Wyżne (ul. Marynkowska)”, realizować w pkt 9,
4) dotychczasowy pkt 11 w brzmieniu:
„11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania części zadań
z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1973R Krosno – Iskrzynia w miejscowości Krościenko
Wyżne (ul. Brzozowska)”, realizować w pkt 10,
5) dotychczasowy pkt 12 w brzmieniu:
„12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok.”, realizować w pkt 11,
6) dotychczasowy pkt 13 w brzmieniu:
„13. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.”, realizować w pkt 12,
7) dotychczasowy pkt 14 w brzmieniu:
„14. Zamknięcie sesji”, realizować w punkcie 13.
Uzasadniając swój wniosek mówca stwierdził, że Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Krościenku Wyżnym prawdopodobnie przyjmie inną formę organizacyjno-prawną
niż zakład budżetowy, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) dotacje do zakładu
budżetowego nie mogą przekraczać 50% kosztów jego działalności.
1)

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 12 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu,
wobec czego wniosek został przyjęty.
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Następnie przystąpiono do przegłosowania proponowanego porządku obrad, wraz
z przyjętym wnioskiem.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych, 1 radny „wstrzymał się”
od głosu, w związku z czym porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Krościenko
Wyżne został przyjęty w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Złożenie ślubowania przez radnego Gminy Krościenko Wyżne, który uzyskał
mandat w czasie trwania kadencji.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków
i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2007 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu
administracji rządowej - „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 9 Radom
– Barwinek w Krościenku Wyżnym – ul. Dukielska (od ul. Centralnej
w Pustynach do granicy z Gminą Miejsce Piastowe)”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu
właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne w miejscowości
Krościenko Wyżne (ul. Marynkowska)”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu
właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 1973R Krosno – Iskrzynia w miejscowości Krościenko Wyżne
(ul. Brzozowska)”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok.
12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.

Ad. 4
W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu czwartego porządku
obrad w brzmieniu: „Złożenie ślubowania przez radnego Gminy Krościenko Wyżne,
który uzyskał mandat w czasie trwania kadencji.”.
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Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec odczytał treść roty w brzmieniu:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Następnie poprosił radnego Mieczysława Hebdę o powstanie i wypowiedzenie słowa
„ślubuję”. Dodał, iż ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi
dopomóż Bóg.”.

Radny Mieczysław Hebda (obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia
19 maja 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krościenko
Wyżne przeprowadzonych w dniu 18 maja 2008 r.) powstał i wypowiedział słowo
„ślubuję”.

Wobec powyższego radny Mieczysław Hebda złożył ślubowanie, o którym mowa
w art. 23a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Ad. 5
Następnie Rada Gminy Krościenko Wyżne przystąpiła do przyjęcia protokołu
z poprzedniej sesji.

O głos poprosił Wójt Gminy – Jan Kuźnar, który odniósł się do pkt 5 w brzmieniu:
„Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał
oraz wydanych zarządzeniach” - posiedzenia Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia
29 kwietnia 2008 r. Stwierdził on, że wniosek ma być precyzyjnie przedstawiony
Radzie, w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził
wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. Na poprzedniej sesji wnioski składały dwie
osoby: Przewodniczący Rady i radny Zdzisław Omachel. W rezultacie
Przewodniczący Rady złożył wniosek zobowiązujący Wójta Gminy do wykonania
wszystkiego co możliwe, by przywrócić prawo pierwokupu i dodał „tak, jak to zostało
przedstawione przez radnego Zdzisława Omachla”. Radny Zdzisław Omachel
w końcowej fazie zaznaczył: „może nie wniosek, może prośba”. Forma złożonego
wniosku przez Przewodniczącego Rady budzi wątpliwości, tak pod kątem tekstu, jak
i jasności, czy przejrzystości intencji wnioskodawcy. Pomijając jednak formę
złożonego wniosku Przewodniczący Rady „poszedł dalej” i poddał go pod głosowanie.
Statut Gminy Krościenko Wyżne nie przewiduje formy głosowania dla takiego typu

6

wniosku, stąd działanie Przewodniczącego Rady w tym zakresie jest niezgodne
z obowiązującym prawem. A zatem protokół z posiedzenia Rady obarczony jest wadą
prawną. Tekst poddany pod głosowanie powinien być określony, w przeciwnym razie
protokół jest nie do przyjęcia. Następnie mówca przytoczył treść § 23 ust. 2 i 3, § 51
ust. 1 i § 52 ust. 1 Statutu Gminy Krościenko Wyżne. Dodał, iż przepisy te nie zostały
zachowane (spełnione) – zresztą nie po raz pierwszy. Natomiast wniosek
zobowiązujący Wójta do przywrócenia prawa pierwokupu bez zapewnienia środków
finansowych w formie uchwały intencyjnej jest bezpodstawny. Następnie zwracając
się do prowadzącego obrady stwierdził, że w przeszłości już był wniosek odnoszący
się do usytuowania mostu – złożony przez Przewodniczącego Rady i także „Pan stracił
pamięć”.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zauważył, że złożony przez niego wniosek
dotyczący przywrócenia prawa pierwokupu został wycofany, a głosowano nad
wnioskiem radnego Zdzisława Omachel. W posiedzeniu Rady Gminy w dniu
29 kwietnia br. uczestniczył Radca Prawny – Jan Kumor, który zgodził się z formą
wniosku złożonego przez radnego Zdzisława Omachla. Następnie przytoczył obecnym
treść PROTOKOŁU NR XVI/2008 z XVI Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 kwietnia 2008 r. w brzmieniu:
„…
Radny Zdzisław Omachel …. Zwracając się do wszystkich radnych stwierdził, iż ma
prośbę - składa wniosek, aby Rada Gminy zobowiązała Wójta do podjęcia wszelkich
możliwych starań, działań celem unieważnienia oświadczenia woli i poinformowanie
Rady na piśmie, jakie są wyniki tego rozstrzygnięcia.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec wycofał swój poprzedni
wniosek, aby Rada Gminy podjęła uchwałę o wystąpieniu do Aeroklubu Polskiego.
Radny Paweł Lorens zapytał, czy Rada Gminy może zobowiązać Wójta.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec stwierdził, że Rada Gminy może zobowiązać
Wójta do takiego działania (nie zmusza go, lecz prosi). Rada Gminy jest organem
stanowiącym, Wójt wykonawczym - chyba, że Radca Prawny ma inne zdanie w tym
temacie.
Radca Prany – Jan Kumor zauważył, że Rada Gminy nie podejmuje w tym temacie
uchwały, lecz przyjmuje stanowisko zapisane w protokole. Należy mieć na uwadze
fakt, że Wójt nie musi tego zobowiązania wykonać.
…”
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że PROTOKÓŁ NR XVI/2008 z XVI
Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 kwietnia 2008 r. bardzo dokładnie
odzwierciedla przebieg sesji (§ 47 ust. 1 Statutu Gminy Krościenko Wyżne), więc nie
ma podstaw do jego nie przyjęcia. Dodał, iż zgodnie z § 48 statutu tylko „radni mogą
zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu”.

7

Ustosunkowując się do powyższego Radca Prawny – Jan Kumor stwierdził, iż
podtrzymuje swoje stanowisko z ostatniej sesji, ponieważ w podanym stanie
faktycznym zapis w protokole dot. wniosku radego Zdzisława Omachla wydawał się
być wystarczający.

Do dyskusji włączył się radny Kazimierz Zygarowicz. Zauważył on, że PROTOKÓŁ
NR XVI/2008 z XVI Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 kwietnia 2008 r.
wiernie odzwierciedla przebieg sesji, jednakże w przyszłości należy dokładniej
formułować wnioski.

Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji, wobec czego
prowadzący posiedzenie zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego „za” przyjęciem protokołu
głosowało 5 radnych, 7 radnych było „przeciwnych”, 1 „wstrzymał się” od głosu,
wobec czego PROTOKÓŁ NR XVI/2008 z XVI Sesji Rady Gminy Krościenko
Wyżne z dnia 29 kwietnia 2008 r. (liczący 44 strony – bez załączników) nie został
przyjęty przez Radę Gminy Krościenko Wyżne.

Ad. 6
Następnie Rada Gminy Krościenko Wyżne przystąpiła do realizacji punktu
szóstego 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 Paweł Lorens.
Zapytał on o ZARZĄDZENIE NR II/186/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie
powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru oferty: „Budowa budynku Gminnego

8

Samorządowego Przedszkola w Krościenku
uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wyżnym”.

Zainteresowany

był

Odpowiadając Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, że do przetargu przystąpiło ośmiu
oferentów, natomiast siedem ofert spełniało wymogi zamawiającego określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo
Remontowo-Budowlane MAL-BUD sp.j. G.G Malinowscy, ul. Mięsowicza,
38-400 Krosno. Oferta ta była najkorzystniejsza cenowo, uzyskała największą ilość
punktów oraz spełniała wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w dokumentacji
przetargowej.

Następnie radny Bolesław Pudłowski zapytał o ZARZĄDZENIE NR II/189/2008
Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok. Zainteresowany był przeznaczeniem
wydatków z działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,
rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, paragrafu 3040 „Nagrody
o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000 zł.
Udzielając odpowiedzi Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar stwierdził, iż wydatki te
zostały przeznaczone na nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej i zakwalifikowane do
paragrafu 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń”,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726
z późn. zm.).

W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec. Nawiązując
do ZARZĄDZENIA NR II/187/2008 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 maja
2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 kilometr
przebiegu pojazdu w podróży służbowej na obszarze kraju, odbywanej samochodem
osobowym nie będącym własnością pracodawcy przez pracowników Urzędu Gminy
Krościenko Wyżne, zapytał na jakiej podstawie została ustalona stawka „0,20 zł”
i „0,25 zł” – w zależności od pojemności skokowej silnika za 1 km przebiegu. Dodał,
iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia
2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990
z późn. zm.) koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca
według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe
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samochodu osobowego niż: o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.
Udzielając odpowiedzi Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar stwierdził, iż w związku
z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej odbywanej na
obszarze kraju, obowiązuje konieczność dokumentowania podróży biletami
komunikacji. W związku z tym, iż pracownicy korzystają z samochodów prywatnych
nie są w stanie przedłożyć biletów. Po rozmowie przeprowadzonej z Regionalną Izbą
Obrachunkową w Rzeszowie obniżono stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, aby
uzyskana kwota była zbliżona do kwoty biletów za przejazd.

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

W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada
Gminy Krościenko Wyżne 10 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się” przyjęła
informację Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków
i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.

Następnie prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec zarządził 10 minutową przerwę
w posiedzeniu w godz. 1445-1455.

Ad. 7
W następnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia
uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku
Wyżnym za 2007 rok.

Głos oddano Teresie Mazur - Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym. Zapoznała ona obecnych ze
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sprawozdaniem finansowym Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2007 rok. Kolejno omówiła ona:
1) bilans Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krościenku Wyżnym za 2007 rok,
2) rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2007 rok,
3) rachunek przepływów pieniężnych Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2007 rok,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2007 rok,
5) sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2007 rok (część opisowa).

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Zdzisławowi Omachlowi Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów, który poinformował obecnych,
że Komisja na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r. 3 głosami „za”,
(jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2007 rok.

Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym – Jan Kuźnar stwierdził, że Rada
Społeczna Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krościenku Wyżnym pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie finansowe
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku
Wyżnym za 2007 rok – 4 głosy „za” (jednogłośnie) – opinia w załączeniu.

W otwartej dyskusji o głos poprosił radny Kazimierz Zygarowicz. Zainteresowany on
był obsadą lekarską praktykującą w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym. Dodał, iż z jego informacji wynika,
że zatrudnienie lekarzy w tym ośrodku często zmienia się. Zapytał, czy są jakieś
problemy z tym związane.
Odpowiedzi udzieliła Teresa Mazur - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym. Stwierdziła ona, że
przyjmowanie pacjentów przez innych lekarzy wynika z obowiązku zapewnienia
opieki w godz. 800-1800. Zawarte to zostało w umowie z Narodowym Funduszem
Zdrowia oraz wynika to z warunków realizacji umów zgodnie z zarządzeniem Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia. W celu zapewnienia zastępstwa podpisane zostały
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umowy z innymi lekarzami. Następnie przedstawiła radnym informację w zakresie
lekarzy pracujących zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia tj.:
1) Teresa Szczepanik – specjalista z medycyny rodzinnej i otolaryngologii
(umowa o pracę pełny etat),
2) Wojciech Pohl – specjalista pediatra, zaawansowany kurs zabiegów
reanimacyjnych (umowa pokontraktowa),
3) Mirosław Gonet – lekarz chorób wewnętrznych (umowa pokontraktowa)
- ww. lekarze tworzą listę pokontraktową pacjentów,
4) Joanna Krzanowska-Świerkosz – specjalista pediatra (umowa
pokontraktowa) – nie tworzy listy aktywnej pacjentów.
Podpisano również dodatkowe umowy na zastępstwo:
1) Andrzej Kubit – specjalista chorób wewnętrznych,
2) Urszula Janowska – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej,
3) Gabriela Bielecka-Farbaniec – w trakcie specjalizacji z chorób
wewnętrznych,
4) Irena Bukalska-Steliga – w trakcie specjalizacji z chodów wewnętrznych.

Pozostali radni nie zgłosili wniosków i uwag do projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2007 rok.

W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania jawnego
Rada Gminy Krościenko Wyżne 13 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła UCHWAŁĘ

NR XVII/106/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2007 rok (uchwała w załączeniu).

Ad. 8
W dalszej kolejności Rada Gminy Krościenko Wyżne przystąpiła do podjęcia
uchwały w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 9 Radom – Barwinek w Krościenku
Wyżnym – ul. Dukielska (od ul. Centralnej w Pustynach do granicy z Gminą Miejsce
Piastowe)”.

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi Gminy – Janowi Kuźnarowi, który
omówił projekt przedmiotowej uchwały. Stwierdził on, że proponuje się przejęcie do
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wykonania zadania z zakresu administracji rządowej tj.: „Budowa chodnika przy
drodze krajowej nr 9 Radom – Barwinek w Krościenku Wyżnym – ul. Dukielska
(od ul. Centralnej w Pustynach do granicy z Gminą Miejsce Piastowe)”. Ponadto
projekt uchwały zawiera zapisy w zakresie upoważnia Wójta Gminy Krościenko
Wyżne do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Krościenko Wyżne, a Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie w sprawie przyjęcia do
wykonania ww. zadania. Następnie przedstawił projekt treści porozumienia.
Porozumienie dotyczy budowy chodnika dla pieszych przy drodze krajowej nr 9
Radom – Barwinek w Krościenku Wyżnym – ul. Dukielska (od ul. Centralnej
w Pustynach do granicy z Gminy Miejsce Piastowe) w lokalizacji:
1) po stronie lewej drogi:
a) od km 251+430 do km 251+750; dł. 320 mb – za barierą energochłonną,
b) od km 251+750 do km 252+150; dł. 400 mb – za rowem drogowym,
2) po stronie prawej drogi:
a) od km 251+430 do km 251+540; dł. 110 mb – przy jezdni.
Mówca dodał, iż projekt porozumienia ustala następujący podział rzeczowy robót
przypadający na poszczególne strony porozumienia:
1) Gmina Krościenko Wyżne:
a) wykona projekt techniczny,
b) zabezpieczy niezbędny teren pod przebudowę chodnika,
2) Oddział w Rzeszowie GDDKiA:
a) wyłoni Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót,
b) dokona zgłoszenia robót zgodnie z przepisami ustawy - Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z poźn. zm.), w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,
c) zapewni środki na realizacją zadania w wysokości niezbędnej do
wykonania zadania,
d) realizuje nadzór inwestorski nad wykonaniem i rozliczeniem robót.
Nadzór techniczny robót w pasie drogowym pod kątem zgodności wykonywanych
robot z dokumentacją techniczną sprawować będzie Rejon w Krośnie. W sprawach
dotyczących budowy 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. Porozumienie
wejdzie w życie w dniu podpisania i obowiązuje do końca 2009 r. Wszelkie zmiany
porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Porozumienie zostanie
spisane w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla Gminy i 2 egz. dla
GDDKiA).

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – radny Zdzisław Omachel
stwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały dla Rady Gminy w sprawie przejęcia do wykonania
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zadania z zakresu administracji rządowej - „Budowa chodnika przy drodze krajowej
nr 9 Radom – Barwinek w Krościenku Wyżnym – ul. Dukielska (od ul. Centralnej
w Pustynach do granicy z Gminą Miejsce Piastowe)”. „Za” wydaniem pozytywnej
opinii głosowało 3 członków Komisji (jednogłośnie).

W dalszej kolejności radny Grzegorz Kondracki – Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że Komisja na swym
posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. pozytywnie 5 głosami „za” (jednogłośnie)
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu
administracji rządowej - „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 9 Radom –
Barwinek w Krościenku Wyżnym – ul. Dukielska (od ul. Centralnej w Pustynach do
granicy z Gminą Miejsce Piastowe)”.

W otwartej dyskusji dot. projektu omawianej uchwały głos zabrał radny Kazimierz
Zygarowicz. Zapytał on o planowaną trasę usytuowania chodnika przy ul. Dukielskiej
w Pustynach (przy sklepie Centrum).
Odpowiadając Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, że po lewej stronie drogi planuje
się wykonanie 320 mb chodnika za barierą energochłonną i dalsze 400 mb za rowem
drogowym. Natomiast na dł. 110 mb począwszy od ul. Księżej w Pustynach chodnik
będzie przebiegał stroną prawą.

Pozostali radni nie zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego
przystąpiono do głosowania nad projektem omawianej uchwały.

W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady
głosowania jawnego Rada Gminy Krościenko Wyżne 13 głosami „za” (jednogłośnie)
podjęła UCHWAŁĘ NR XVII/107/2008 w sprawie przejęcia do wykonania

zadania z zakresu administracji rządowej - „Budowa chodnika przy drodze
krajowej nr 9 Radom – Barwinek w Krościenku Wyżnym – ul. Dukielska
(od ul. Centralnej w Pustynach do granicy z Gminą Miejsce Piastowe)
(uchwała w załączeniu).
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Ad. 9
W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały
w sprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu
Krośnieńskiego – „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1967R Korczyna –
Krościenko Wyżne w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Marynkowska)”.

Głos oddano Janowi Kuźnarowi - Wójtowi Gminy. Zapoznał on obecnych z projektem
przedmiotowej uchwały. Stwierdził on, że przyjmuje się do wykonania część zadań
z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego – Powiatowego Zarządu Dróg
w Krośnie tj. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1967R KorczynaKrościenko Wyżne w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Marynkowska)”.
Szczegółowe warunki realizacji przyjętego zadania zostaną określone porozumieniu
zawartym pomiędzy Gminą Krościenko Wyżne a Zarządem Powiatu Krośnieńskiego,
którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.), art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych¹ (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz UCHWAŁY NR
XVII/108/2008 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 czerwca 2008 r.
i UCHWAŁY NR XVIII/148/08 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 12 czerwca
2008 r., Powierzający powierza Przyjmującemu zadanie należące do Powierzającego,
a wynikające z art. 20 ustawy o drogach publicznych w stosunku do drogi powiatowej
nr 1967R Korczyna-Krościenko Wyżne polegające na budowie chodnika przy drodze
powiatowej nr 1967R Korczyna-Krościenko Wyżne w miejscowości Krościenko
Wyżne (ul. Marynkowska)”. Powierzający zastrzega sobie prawo do: żądania
informacji o przebiegu wykonania powierzonego zadania, kontrolowania realizacji
powierzonego zadania, udziału przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie
w odbiorze technicznym. W ramach realizacji ww. zadania, Powierzający do dnia
30 września 2008 r., przekaże Przyjmującemu dokumentację techniczną na budowę
chodnika wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Przyjmujący
zobowiązuje się zrealizować ww. zadanie, z własnych środków, zgodnie z przekazaną
dokumentacją w terminie do dnia 30 listopada 2009 r. Przyjmujący zobowiązuje się
przedstawić rozliczenie zadania w terminie 15 dni od dnia wykonania zadania.
Przyjmujący, po zakończeniu budowy przekaże chodnik na stan majątku Powiatu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie zmiany porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych
niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Porozumienie
zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron oraz dwa egzemplarze celem ogłoszenia. Porozumienie podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Ponadto Wójt Gminy – Jan Kuźnar poinformował obecnych o planowanym
usytuowaniu chodnika. Stwierdził on, że Gmina Krościenko Wyżne proponuje, aby
projekt obejmował odcinek: od sklepu „Centrum” Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” Korczyna do mostu oraz od skrzyżowania z ul. Wisłoczą do złączenia
z istniejącym chodnikiem. Dodał, iż projekt wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych
Starostwa Krośnieńskiego, wobec czego trudno o jednoznaczną informację
dot. przebiegu tego chodnika.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetu i
Finansów oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
którzy zostali poproszeni o przedstawienie opinii dot. projektu uchwały w sprawie
przejęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego –
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne
w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Marynkowska)”.

Radny Zdzisław Omachel stwierdził, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu
w dniu 25 czerwca 2008 r. pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
„Za” wydaniem pozytywnej opinii głosował 1 członek Komisji, 2 „wstrzymało się” od
głosu. Komisja wnioskowała o przedstawienie w formie pisemnej założeń
technicznych do projektowanego chodnika (długość, szerokość, usytuowanie). Mówca
dodał, iż informacja ta została przedstawiona na obecnej sesji przez Wójta Gminy przy
przedstawianiu projektu przedmiotowej uchwały.

Radny Grzegorz Kondracki stwierdził, że Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. „Za” wydaniem pozytywnej
opinii głosowało 5 członków Komisji (jednogłośnie).

W otwartej przez Przewodniczącego Rady – Antoniego Dębca dyskusji radni nie
zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania
nad projektem przedmiotowej uchwały.

W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania jawnego
Rada Gminy Krościenko Wyżne 13 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła UCHWAŁĘ

NR XVII/108/2008 w sprawie przejęcia do wykonania części zadań
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z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne
w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Marynkowska)” - uchwała
w załączeniu).

Ad. 10
W dalszej kolejności Rada Gminy Krościenko Wyżne przystąpiła do podjęcia
uchwały w sprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości
Powiatu Krośnieńskiego – „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973R
Krosno – Iskrzynia w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Brzozowska)”.

Głos oddano Wójtowi Gminy – Janowi Kuźnarowi, który omówił projekt
przedmiotowej uchwały. Stwierdził on, że proponuje się przyjęcie do wykonania część
zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego – Powiatowego Zarządu Dróg
w Krośnie tj. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973R Krosno-Iskrzynia
w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Brzozowska)”. Szczegółowe warunki
realizacji przyjętego zadania zostaną określone w stosownym porozumieniu zawartym
pomiędzy Gminą Krościenko Wyżne a Zarządem Powiatu Krośnieńskiego, którego
projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Następnie mówca przedstawił projekt
niniejszego porozumienia, które między innymi zawiera zapisy mówiące,
iż Powierzający powierza Przyjmującemu zadanie należące do Powierzającego,
a wynikające z art. 20 ustawy o drogach publicznych w stosunku do drogi powiatowej
nr 1973R Krosno-Iskrzynia (ul. Brzozowska) w miejscowości Krościenko Wyżne, na
podstawie opracowanej przez Przyjmującego dokumentacji technicznej. Powierzający
zastrzega sobie prawo do: żądania informacji o przebiegu wykonania powierzonego
zadania, kontrolowania realizacji powierzonego zadania, udziału przedstawiciela
Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie w odbiorze technicznym robót. Realizację
zadania Powierzający dofinansuje w formie dotacji celowej w kwocie 1 000 zł
z przeznaczeniem do sfinansowanie dokumentacji technicznej. Dotacja przekazana
zostanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania podpisanego protokołu zdawczoodbiorczego opracowanej dokumentacji technicznej. Przyjmujący zobowiązuje się
zrealizować zadanie z własnych środków, w zakresie opracowania dokumentacji
technicznej w terminie do dnia 30 września 2008 r., natomiast w zakresie wykonania
robót budowlanych w terminie do dnia 30 września 2010 r. Przyjmujący przedstawi
szczegółowe rozliczenie dotacji, w terminie 15 dni od dnia przekazania dotacji.
Rozliczenie zawierać będzie kopię faktury potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Skarbnika Gminy. Niewykorzystane, wykorzystane na inny cel niż
określony w porozumieniu lub nierozliczone zgodnie z porozumieniem środki
finansowe, podlegają zwrotowi na konto Powierzającego w Banku Spółdzielczym
w Rymanowie nr 67863600052001000486660001, w ciągu 15 dni od dnia przekazania
dotacji. Przyjmujący, po zakończeniu budowy przekaże chodnik na stan majątku
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Powiatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie zmiany
porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron oraz dwa egzemplarze celem ogłoszenia. Porozumienie
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Ponadto Wójt Gminy – Jan Kuźnar dodał, iż chodnik przy ul. Brzozowskiej
w Krościenku Wyżnym planuje się usytuować:
1) strona prawa – kierunek Iskrzynia: odcinek od istniejącego chodnika
przy „Wikarówce” za zakręt do pierwszego lub drugiego wjazdu na
prywatne posesje - uzależnione to będzie od możliwości terenowych,
2) strona lewa – kierunek Iskrzynia: odcinek od skrzyżowania z ul. Wąską
w Krościenku Wyżnym do skrzyżowania z ul. Rzeszowską
w Krościenku Wyżnym.
Mówca dodał, iż planowana szerokość chodnika wynosić będzie ok. 1,5 mb.,
natomiast szczegółowe dane dot. długości, szerokości, długości kolektorów itp.
zostaną określone w projekcie technicznym.

Poproszony o głos radny Zdzisław Omachel stwierdził, że Komisja Budżetu
i Finansów na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r. pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu
właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr
1973R Krosno – Iskrzynia w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Brzozowska)”
– 3 głosy „za” (jednogłośnie). Komisja wnioskowała o przedstawienie w formie
pisemnej założeń technicznych do projektowanego chodnika (długość, szerokość,
usytuowanie). Ponadto mówca stwierdził, ze informacje te zostały przedstawione
przez Wójta Gminy przy omawianiu projektu przedmiotowej uchwały.

Następnie radny Grzegorz Kondracki – Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, iż Komisja na
posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu
Krośnieńskiego – „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973R Krosno –
Iskrzynia w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Brzozowska)”. „Za” wydaniem
pozytywnej opinii głosowało 5 członków Komisji (jednogłośnie).
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W otwartej przez Przewodniczącego Rady – Antoniego Dębca dyskusji radni nie
zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag.

W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania jawnego
„za” podjęciem przedmiotowej uchwały głosowało 13 radnych (jednogłośnie), wobec
czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XVII/109/2008

w sprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości
Powiatu Krośnieńskiego – „Budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 1973R Krosno – Iskrzynia w miejscowości Krościenko Wyżne
(ul. Brzozowska)” - uchwała w załączeniu.

Ad. 11
W dalszej kolejności Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie
zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok.

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 1 145,16 zł w następujących działach i źródłach
dochodów: w dziale 852 klasyfikacji budżetowej – dochody bieżące, w tym:
- pozostałe odsetki – 45,16 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 100 zł,
- zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok o kwotę 50 000 zł, w następujących działach i rozdziałach
klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 900, rozdziale 90015 – wydatki majątkowe (budowa
oświetlenia drogi nr 5362/3 do placu zabaw przy ul. Mostowej i do
nowo budowanego mostu) w kwocie 35 000 zł,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – wydatki majątkowe (modernizacja
stadionu w Pustynach – 15 000 zł,
- zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok o kwotę 51 145,16 zł w następujących działach i rozdziałach
klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 010, rozdziale 01030 – wydatki bieżące (dotacje) w kwocie
3 000 zł – dotacja do izb rolniczych,
- w dziale 600 w kwocie 35 000 zł, w tym:
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rozdziale 60014 – wydatki majątkowe (budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 1973R Krosno-Iskrzynia w miejscowości Krościenko
Wyżne (ul. Brzozowska) – w kwocie 20 000 zł,
- rozdziale 60016 – wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł,
- w dziale 852, rozdziale 85212 – wydatki bieżące w kwocie 1 145,16 zł,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – wydatki bieżące w kwocie 2 500 zł –
kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – wydatki bieżące w kwocie 9 500 zł,
- w dziale 851, rozdziale 85121 – wydatki majątkowe, w tym: dotacja
celowa na zakup aparatu EKG oraz detektora tętna płodu (art. 55 ust. 1
pkt 3 ustawy o ZOZ) w kwocie 10 390 zł otrzymuje brzmienie:
„w dziale 851, rozdział 85121 – wydatki majątkowe, w tym: dotacja celowa
na zakup aparatury i sprzętu medycznego (art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy
o ZOZ) w kwocie 10 390 zł.”.
-

Następnie Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zapoznał obecnych z pismem
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krościenku Wyżnym z dnia 15 maja 2008 r., znak: SPG ZOZ/fin/5/2008 w sprawie
wyrażenia zgody na wykorzystanie pozostałej kwoty dotacji (2 000 zł) na zakup
kątnicy do mikrosilnika oraz endometru dla gabinetu stomatologicznego (pismo
w załączeniu).

W dalszej kolejności 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 25 czerwca 2008 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok – 3 głosy „za” (jednogłośnie).

W otwartej przez prowadzącego obrady dyskusji głos zabrał radny Bolesław
Pudłowski. Zapytał on o planowane wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”,
rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące w kwocie 9 500 zł –
planowany zakres robót.
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Przedmówcy odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – Jan Kuźnar. Stwierdził on, że
zaplanowano 15 000 zł na remont stadionu.

Radny Zdzisław Omachel zapytał, z jakim podmiotem Gmina Krościenko Wyżne
spisała porozumienie na użyczenie lotniska. Zainteresowany był również, jaka część
terenu lotniska będzie użyczona i ewentualnie komu.
Odpowiadając Wójt Gminy – Jan Kuźnar stwierdził, że w przyszłym tygodniu zostanie
spisana umowa użytkowania terenu. Dodał, iż podpisał kontrakt o wydzieleniu działki
o powierzchni 7 ha na rzecz gminy, o innej mu nie wiadomo.

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 głosowało 13 radnych (jednogłośnie), wobec
czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XVII/110/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok
(uchwała w załączeniu).

Ad. 12
W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do realizacji punktu
dwunastego przyjętego porządku obrad w brzmieniu: „Wolne wnioski, interpelacje
i zapytania”.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec. Kierując pytanie do
Wójta Gminy zauważył, że w Urzędzie Gminy została przeprowadzona kontrola przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. Stwierdził, iż jego zdaniem radni
powinni zostać zapoznani z wynikam tej kontroli.
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Ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy Wójt Gminy – Jan Kuźnar
stwierdził, że protokół kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
znajduje się u Sekretarza Gminy i powinien zostać przekazany przez niego Radzie
Gminy. Sporządzono i przesłano do RIO odpowiedz na wystąpienie pokontrolne.
Dodał, iż na kolejnej sesji zostanie przedstawione radnym wystąpienie pokontrolne.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zapoznał obecnych
z prawomocnym orzeczeniem Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach
o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2008 r.; znak: Sygn. akt.4010/5/2008
w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez
Pana Jana Kuźnara – Wójta Gminy Krościenko Wyżne – o wymierzeniu kary
upomnienia z dnia 13 marca 2008 r. (kserokopia pisma i orzeczenia w załączeniu).

Następnie o głos poprosił radny Zbigniew Liput. Przedstawił on wniosek grupy
radnych z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie poparcia Wójta Gminy w realizacji
zadań, uznanych przez nich za ważne dla społeczności gminnej (wniosek
w załączeniu).
Za zgodą radnych podpisanych pod ww. wnioskiem Rada Gminy Krościenko Wyżne
postanowiła przekazać przedmiotowy wniosek Wójtowi Gminy celem wykorzystania.

Radny Zdzisław Omachel stwierdził, iż występują nieścisłości kwotowe w niektórych
pozycjach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” – środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zadanie: „Budowa budynku
socjalno-usługowego dla LKS „WISŁOK” Krościenko Wyżne z równoczesnym
wykorzystaniem do celów kulturalnych i budowa zadaszenia nad trybuną stadionu” ZARZĄDZENIE NR II/161/2008 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 12 marca
2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krościenko
Wyżne za 2007 rok. Dodał, iż temat ten zgłaszał na poprzednim posiedzeniu Rady
Gminy Krościenko Wyżne.
Ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar
stwierdził, że nieścisłości te zostaną usunięte.

Jako kolejny głos zabrał radny Paweł Lorens. Zapytał on, czy nie można zmniejszyć
objętości sporządzanych protokołów z posiedzeń Rady Gminy Krościenko Wyżne.
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Dla przykładu zauważył, że protokół z ostatniej sesji został napisany bardzo
szczegółowo i liczy kilkadziesiąt stron, a czytanie go zajęło bardzo dużo czasu.
Do powyższej wypowiedzi ustosunkował się Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec.
Stwierdził on, iż zgodnie z § 47 ust. 1 Statutu Gminy Krościenko Wyżne „Protokół
z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.”. Wobec tego protokół z sesji musi
zawierać szczegółowe zapisy. W innym przypadku istnieje konieczność zmiany
zapisów statutowych.

Następnie głos zabrał radny Kazimierz Zygarowicz. Nawiązał on do artykułu „Brudna
kampania wyborcza”, który ukazał się w gazecie „Dębina” – Nr 5, maj 2008.
Zwracając się do Przewodniczącego Rady zapytał, skąd wiedział on jak głosował
„ówczesny Przewodniczący Rady (obecnie z Komitetu Rozwoju Gminy Pana Wójta)”
w sprawie sprzedaży dworu w Krościenku Wyżnym. Dodał, iż pomimo, że w artykule
nie padło jego nazwisko, nie trudno domyślić się, że chodzi o jego osobę. Stwierdził,
iż w chwili obecnej również byłby przeciwko sprzedaży, jednakże w tamtym czasie
sytuacja była zupełnie inna. Dwór ten ulegał dewastacji, a ówczesny Wójt Gminy
ogłosił kilka przetargów na sprzedaż, ponieważ zainteresowanie zakupem było
znikome.
Ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy Przewodniczący Rady – Antoni
Dębiec stwierdził, że będzie odpowiadał na to pytanie, ponieważ to nie on
sprowokował dyskusję na ten temat.
W tym miejscu, jak stwierdził „na znak protestu” obrady opuścił Wójt Gminy
– Jan Kuźnar.

Ad. 13
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 XVII Sesję Rady
Gminy Krościenko Wyżne w dniu 27 czerwca 2008 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
mgr Alicja Fejkiel-Guzik

