PROTOKÓŁ NR XVIII/2008
z posiedzenia Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 29 sierpnia 2008 roku

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1300 i trwało do godziny 1530 z 10 minutową przerwą
w godzinach 1415 – 1425.
Siedzibą posiedzenia była sala narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był 1 radny – Jacek Frydrych –
nieobecność usprawiedliwiona. Obecność radnych jest potwierdzona listą obecności.

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,
- Wiesław Gomółka - Sołtys Sołectwa Pustyny
(lista obecności w załączeniu).
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał
oraz wydanych zarządzeniach.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne
za I półrocze 2008 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym i nadania statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (nr 2797/2) położonej
w miejscowości Krościenko Wyżne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej
(nr 3892/2 i nr 4011/5) położonej w miejscowości Krościenko Wyżne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej
(nr 5277/5) położonej w miejscowości Pustyny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Chorób Nerek
1.
2.
3.
4.
5.

i Dializoterapii oraz Poradni Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
15. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
16. Zamknięcie sesji.

Ad. 1
XVIII Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne otworzył Przewodniczący Rady Gminy
– Antoni Dębiec. Prowadzący sesję powitał wszystkich radnych oraz obecnych na
posiedzeniu.

Ad. 2
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach
uczestniczy 14 radnych, co oznacza, że na sesji można podejmować prawomocne uchwały,
ponieważ jest quorum.

Ad. 3
W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad Rady
Gminy Krościenko Wyżne – projekt w załączeniu.
Po przedstawieniu porządku obrad radny Zdzisław Omachel złożył wniosek w sprawie
uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy przedstawiając propozycje, aby
wprowadzić do porządku obrad sesji dwa kolejne punkty, umieszczone przed punktem
„Wolne wnioski, interpelacje i zapytania”.
Są to zmiany, aby:
- w punkcie 15 wprowadzić projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne,
- w punkcie 16 wprowadzić projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Radni oraz Wójt Gminy nie zgłosili innych wniosków w sprawie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wnioski przedstawione przez
radnego Z. Omachla:
- „za” wprowadzeniem do porządku obrad punktu 15 w sprawie uzupełnienia składu
osobowego Komisji Rewizyjnej głosowało 9 radnych,
- „przeciwko” był 1 radny,
- „wstrzymało się” 4 radnych.
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-„za” wprowadzeniem do porządku obrad punktu 16 w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich głosowało 9 radnych,
-„wstrzymało się” 5 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że obydwa wnioski został przyjęte.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad
wraz z przyjętymi zmianami:
- „za” przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami głosowało 9 radnych,
- „wstrzymało” się 5 radnych.

Ad 4.
Następnie Rada Gminy przystąpiła do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
W wyniku przeprowadzonego przez prowadzącego posiedzenie głosowania PROTOKÓŁ
NR XVII/2008 z XVII sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 czerwca 2008 roku
został przyjęty przez Radę Gminy Krościenko Wyżne 5 głosami „za”, przy 9 głosach
„wstrzymujących się”.

Ad. 5
W kolejnym punkcie porządku obrad Wójt Gminy Krościenko Wyżne – Jan Kuźnar
przedstawił Radzie Gminy informację za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał
oraz wydanych zarządzeniach wg informacji załączonej do protokołu.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji jako pierwszy głos zabrał
radny Zdzisław Omachel. Zadał on pytanie odnośnie ZARZĄDZENIA NR II/202/2008 oraz
ZARZĄDZENIA NR II/203/2008 w sprawie ogłoszenia i odwołania alarmu w związku
z powodzią, która była w Krościenku Wyżnym. Radny Z. Omachel stwierdził, że brakuje
zarządzenia dotyczącego powołania komisji szacującej ewentualne szkody. Powiedział, że
dodarły do niego informacje, że gniją uprawy (ziemniaki) osobom, którym działki zostały
zalane nad Wisłokiem.
Wójt Gminy Jan Kuźnar odpowiadając na pytanie przedmówcy powiedział, że sprawa ta była
prowadzona zarówno przez osobę, która nadzoruje sprawy m.in. zarządzania kryzysowego jak
i Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy Ośrodka Pomocy chodzili po zabudowach, które
zostały dotknięte zalaniem. Sprawdzano również posesje i w związku z nie wystąpieniem
szkód, nie zaistniała potrzeba powoływania Komisji do ich szacowania.
Na zadane przez radnego Z. Omachla pytanie o pomoc dla poszkodowanych, Wójt Gminy
odpowiedział, że z punktu działalności gminy jest to zadanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wójt zaznaczył, że zostało wystosowane pismo do wojewody w zakresie strat w uprawach
i oznajmił, że jeśli będzie decyzja o przyznaniu środków finansowych, o tym fakcie zostaną
powiadomieni zainteresowani.
Pozostali radni nie zabrali głosu, nie zgłosili wniosków oraz uwag.
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W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady
Gminy głosowania Rada Gminy Krościenko Wyżne 14 głosami „za” (jednogłośnie) przyjęła
informację Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz
wydanych zarządzeniach (informacja w załączeniu).
Po swoim wystąpieniu Wójt Gminy – Jan Kuźnar zwrócił się do Przewodniczącego
Rady Gminy o umożliwienie wypowiedzenia się mieszkance Krościenka Wyżnego - pani
K. Pelczar, obecnej na sali narad w celu załatwienia swojej sprawy.
Przewodniczący Rady Gminy zgodził się na oddanie głosu K. Pelczar. Mieszkanka
Krościenka Wyżnego zadała pytanie dotyczące własności działki nr 1857 oraz przyległej do
niej drogi. Sprawa ta od 10 lat rozstrzygana jest na drodze sądowej.
Działka nr 1857 jest wpisana na majątek gminy tak jak i droga również jest wpisana na
majątek gminy.
Przewodniczący Rady Gminy prosił o sformułowanie pytania, ponieważ Rada Gminy nie
posiada dokumentów potrzebnych w tej sprawie.
Pani Kazimiera zapytała czyja to jest działka.
W odpowiedzi Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec powiedział, że Rada Gminy nie
posiada żadnych materiałów, Rada Gminy nie śledzi tej sprawy i z tego co sam się orientuje,
sprawa ta znajduje się w sądzie i to pewnie sąd rozstrzygnie. Ponadto Przewodniczący
stwierdził, że nie było takiej sprawy na Radzie Gminy i trudno jest się do niej odnieść.
W dalszej części Wójt Gminy wyjaśnił, że w okresie tworzenia pierwszego i drugiego etapu
ewidencji w latach 1968 – 73/74 była tworzona ewidencja gruntów na terenie gminy. W tym
czasie szereg różnego rodzaju dróg dojazdowych do pół jak i różnego rodzaju inne tereny
były przez byłych właścicieli przekazane na rzecz gminy. Dzisiaj z perspektywy upływu tych
lat trudno jest gminie dociec, przedstawić dowód, który by świadczył kto i kiedy oraz w jaki
sposób przyjął nieruchomość itd. Wójt powiedział, że nie zmienia to postaci rzeczy, że gmina
jest w ewidencji gruntów właścicielem przytoczonego przez p. K. Pelczar urwiska i drogi,
która jednocześnie przebiega przy tej działce. Sprawa toczy się w postępowaniu
administracyjnym i sądowym. Pani Kazimiera złożyła również odwołania stąd sprawa nie jest
rozstrzygnięta. Procedura załatwiania trwa i pewnie jeszcze dość długo potrwa. Na pewno
w księgach wieczystych znajduje się numer przedmiotowej działki znajduje się i można go
odtworzyć i zidentyfikować.
Przewodniczący Gminy zwrócił się do Pani Kazimiery i oznajmił, że nie jest to temat na
dzisiejsze posiedzenie. Zalecił, żeby sformułować pytanie na piśmie, zwrócić się do urzędu
i urząd na pewno zajmie jakieś stanowisko.
Radca Prawny – Jan Kumor próbował odnieść się do tej sprawy stwierdzając, iż aktualnie
sprawa jest rozstrzygana na drodze administracyjnej i sądowej.
Przewodniczący Rady Gminy powtórzył, że to nie Rada Gminy zajmuje się tymi sprawami.
Wójt Gminy powiedział pani Pelczar, że sprawy ewidencji gruntów prowadzone są
w starostwie. Wszelkie dokumenty potwierdzone urzędowo należy uzyskiwać w tamtejszej
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jednostce. Zaproponował okazanie dokumentu własności działki, a później ubieganie się
o przywrócenie własności bądź o anulowanie wpisu w ewidencji gruntów.
Na koniec dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o obowiązującym porządku
obrad, po czym Pani Kazimiera opuściła salę narad.

Ad. 6
W dalszej kolejności Rada Gminy Krościenko Wyżne przystąpiła do realizacji punktu
6 w brzmieniu:„Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krościenko
Wyżne za I półrocze 2008 roku”.
Prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec oddał głos Skarbnikowi Gminy Krościenko
Wyżne – Grzegorzowi Prugarowi, który przekazał obecnym tę informację.
Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne oznajmił, że budżet Gminy na rok 2008 został
uchwalony przez Radę Gminy UCHWAŁĄ NR XII/83/2007 z dnia 28 grudnia.
Wtedy uchwalono:
 dochody gminy - 9.552.222 zł,
 wydatki gminy - 9.168.793.38 zł,
 spłatę otrzymanych krajowych pożyczek w Narodowym Funduszu i Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska – 383.428.62 zł,
 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych w gminie ustawami w kwocie 1.778.331 zł,
 przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– 1.000 zł.
Przewodniczący Rady poprosił o opinie Komisji:
a) p. Grzegorza Kondrackiego Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Komisji stwierdził, iż opinia jest
jednogłośnie pozytywna.
b) oraz K. Zygarowicza Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
Obywatelskich. Przewodniczący Komisji oznajmił, iż w wyniku głosowania wydano
opinię pozytywną („za” było 4 radnych).
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję.
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Z. Omachel. Kierując pytanie do Skarbnika
Gminy zapytał, w czym jest największy problem by realizować właściwy budżet.
Skarbnik Gminy stwierdził, że problem jest ze ściągalnością podatków i opłat. Wystawiane
upomnienia czy nawet tytuły egzekucyjne w większości przypadków nie dają skutków.
W przypadku podatków: od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego - problemem przy
egzekucji są nieuregulowane stosunki własnościowe. Skarbnik stwierdził, że niektórzy płacą
w części to co na nich przypada, niektórzy nie płacą w ogóle.
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Pozostali radni nie zabrali głosu, nie zgłosili wniosków oraz uwag.
W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady
Gminy głosowania Rada Gminy Krościenko Wyżne 14 głosami „za” (jednogłośnie) przyjęła
informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze
2008 roku (informacja w załączeniu).

Ad. 7
W dalszej części obrad Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku
Wyżnym. Głos oddano Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne – Janowi Kuźnarowi, który
omówił projekt uchwały.
Zwracając się do Wysokiej Rady Wójt Gminy powiedział, że potrzeba powołania jednostki
wiodącej pod kątem rozpowszechniania sportu, integrowania działaczy, którzy chcą
podejmować działalność społeczną w tym zakresie jak i zintensyfikowania działań jest
odczuwalna i dostrzegalna od dłuższego czasu. Po wybudowaniu tego budynku socjalnego
nadarza się okazja do uruchomienia jednostki organizacyjnej, która by się tymi problemami
zajęła. Wójt Gminy uważa, że to pomoże w lepszym stopniu rozwijać i upowszechniać
zarówno sport jak i rekreację, być może również turystykę. Stąd też projekt tej uchwały jak
i projekt statutu, który został przedłożony Radzie Gminy.
Statut zawiera zadania i kompetencje Ośrodka Sportu i Rekreacji. To m.in. organizowanie
działalności rekreacji – ruchowej i prowadzenie sekcji sportowych, które umożliwiają
sportowcom rywalizację na obcym terenie.
Wójt Gminy powiedział, że organizacja wewnętrzna ośrodka oraz gospodarka finansowa
i formy prawne są podane w załączniku. Status spełnia kryteria, formę prawną
i merytoryczną, pozostaje jedynie przeprowadzić dyskusję i podjąć odpowiednią uchwałę.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec oznajmił, że tym projektem zajmowała się
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich i oddał głos radnemu Kazimierzowi
Zygarowiczowi - Przewodniczącemu tej Komisji.
Przewodniczący K. Zygarowicz oznajmił, iż opinia jest pozytywna – „za” opowiedziało
się 4 radnych i jednocześnie komisja wnioskuje o dokonanie poprawki w statucie, aby:
- w § 7 pkt 12 do zwrotu „współdziałanie z grupami, stowarzyszeniami, związkami
sportowymi” dodać po przecinku „szkołami”.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję.
Głos w dyskusji zabrał radny Zdzisław Omachel. Przytaczając §7 pkt. 13 projektu statutu:
„promowanie działalności gospodarczej celem pozyskania środków na rozszerzenie
działalności Ośrodka w zakresie jego działania” zapytał, co się kryje pod określeniem
„promowanie innej działalności gospodarczej celem pozyskania środków na rozszerzenie
działalności Ośrodka w zakresie jego działania”.
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W odpowiedzi Wójt Gminy oznajmił, że jest to promowanie wszelkiej działalności, która
pozwoli temu ośrodkowi pozyskiwać środki finansowe.
Radny Z. Omachel zapytał, jaką działalność gospodarczą w tej chwili można prowadzić.
Wójt odpowiedział, że może to być działalność turystyczna. Mogą być to wycieczki, mogą
być to inne działalności między innymi usługowe.
Przewodniczący Rady Gminy - Antoni Dębiec zapytał, czy może właściwym określeniem jest
promowanie działalności gospodarczej.
Radca Prawny Jan Kumor stwierdził, że słowo „innej” traktuje jako promocję, reklamę.
Wójt Gminy zaproponował autopoprawkę do projektu statutu.
W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy wyraził obawę, że podjęcie tej uchwały będzie
rodziło skutki finansowe dla budżetu gminy. Zapytał, czy jest przewidziana ilość osób, jaka
będzie zatrudniona i jaki jest roczny budżet tej jednostki.
Wójt Gminy odpowiedział, że w tym roku jest planowane powołanie kierownika
i ewentualnie na część etatu księgową/księgowego. Powiedział, że przeznaczy się do tego
ośrodka osoby pracujące w ramach prac interwencyjnych czy publicznych i w ten sposób
ośrodek będzie działał do końca bieżącego roku. Natomiast w przyszłym roku środki, które są
przeznaczone w części na dotacje powinny trafić do ośrodka z tej przyczyny, że ośrodek
prawdopodobnie przejmie tenis stołowy czy lekkoatletykę, być może i część zawodników
piłki nożnej. Wójt zaznaczył, że to oczywiście jest do uzgodnienia z klubami sportowymi.
Następnie Wójt Gminy Jan Kuźnar stwierdził, że te środki finansowe, które przeznaczone
będą na inwestycje czy wydatki bieżące na poszczególnych stadionach trafią też do tego
ośrodka, który będzie jedynym i głównym finansistą w dziedzinie różnych zadań sportowo rekreacyjnych.
Wójt stwierdził, że trudno jest teraz powiedzieć o skali środków, ale myśli, że nie będzie to
wielka kwota w granicach 50.000 zł, co odnosi się do inwestycji i remontów.
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył o wysokości samych wynagrodzeń.
W tej kwestii głos zabrał Skarbnik Gminy. Poinformował, że na ten rok na wydatki bieżące
zaplanowano 19.000 zł a na wynagrodzenia 10.000 zł.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na etapie, kiedy podejmowana była
kilka lat temu decyzja o budowie tego budynku były na sali dyskusje czy ten budynek będzie
służył nie tylko sportowi, rekreacji, ale również i kulturze w gminie.
Wójt Gminy wypowiadając się w tej kwestii powiedział, że być może były takie głosy,
natomiast połączenie z kulturą w przypadku tego budynku nie za bardzo zda egzamin. Wójt
Gminy stwierdził, że po zagospodarowaniu tego budynku tak jakby wymagała tego sytuacja,
w przypadku powołania tego ośrodka praktycznie pozostanie pewnie jedno pomieszczenie,
które można by było na kulturę przeznaczyć. Z drugiej strony Wójt Gminy wyraził
niepewność w przypadku ubiegania się o środki na rozbudowę „centrum”- jest to kolejna
inwestycja, którą z pewnością gmina będzie realizować. Wójt Gminy Jan Kuźnar stwierdził,
że dobrze by było ośrodek kultury, czy coś związanego z kulturą usadowić w centralnym
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rejonie Krościenka a to stworzy warunki do sięgnięcia po środki lub przynajmniej do złożenia
wniosku.
Wójt Gminy powiedział, że budynek ten jest typowo budynkiem socjalnym dla sportu - taką
uchwałę podjęła Rada Gminy. A następnie oznajmił, że nie widzi możliwości połączenia tych
dwóch dziedzin, czyli rozwijania w ośrodku kultury w szerokim sensie.
Radny Paweł Lorens zadał kolejne pytanie do Wójta Gminy. Zapytał, kiedy ośrodek
rozpocznie działalność.
Wójt Gminy powiedział, że od 1 września bieżącego roku będzie obowiązywać uchwała
o powołaniu ośrodka a już jest ogłoszony konkurs na kierownika. Następnie zostanie
podpisana umowa z wyłonionym kierownikiem i ośrodek rozpocznie działalność.
Następnie radny Zdzisław Omachel prosił o uściślenie kosztów ośrodka. Powiedział, że w tej
chwili jest zawężenie do stricte zajmowania się sportem a wiadomo, że w tej komórce musi
pracować główny księgowy, kierownik. Radny Z. Omachel zapytał konkretnie - ile to będzie
kosztowało w przyszłym roku, ile na to można przeznaczyć i ile na tym straci sport.
Wójt Gminy w odpowiedzi na stwierdzenie przedmówcy, zapytał co to znaczy, że sport straci.
Radny Z. Omachel powiedział, że od dłuższego czasu kwota jest niemal jednakowa, którą
przeznacza się na sport, a w budżecie gminy środków nie ma. Radny Z. Omachel powiedział,
że powołanie komórki, która się tym będzie zajmować z urzędu kosztuje, dlatego chciałby
wiedzieć konkretnie, ile to będzie kosztować.
Wójt Gminy nie zgodził się z określeniem, że sport straci.
Radny Z. Omachel stwierdził, że inflacja jest - stąd też pytanie czy gminę będzie na to stać.
Wójt Gminy powiedział, że większość społeczeństwa dopomina się utworzenia ośrodka
sportu i rekreacji. Zaznaczył, że nie wie czy sport straci i że dobrze byłoby zapytać o to
działaczy sportowych i może kluby sportowe lub spojrzeć z ich strony, jaką mają wizję
rozwoju sportu. Według Wójta Gminy zakładanie z góry, że sport straci jest błędem. Powinno
się uczynić wszystko, aby ten sport rozwijał się. W tym wypadku stworzenie pomieszczeń,
odpowiedniego wyposażenia pozwoli na to, żeby młodego człowieka przyciągnąć do sportu.
Wójt Gminy powiedział, że dzisiaj trudno jest zakładać ile to będzie kosztowało, bo nie
wiadomo, jakie zainteresowanie będzie dyscyplinami sportowymi. To określi kierownik,
który podejmie współpracę ze szkołami, z klubami i przedstawi propozycje, jakie dyscypliny
chce rozwijać. Wójt Gminy wymienił trzy dyscypliny: piłkę nożną, lekkoatletykę i tenis,
i zaznaczył, że to nie oznacza, że nie wejdzie w grę np. siatkówka.
Radny Z. Omachel nadal wyrażał swoje obawy o poniesionych kosztach utrzymania
kierownika i kilku osób.
Wójt Gminy zaproponował radnemu przedstawienie swojej wizji funkcjonowania sportu na
terenie gminy.
Radny Z. Omachel, odpowiedział, że zrobi to w swoim czasie.
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Wójt Gminy dodał, że po to jest organ zwany Radą Gminy, żeby zmian dokonywał czy
w statucie czy w finansach danej jednostki i ważne jest to, aby coś czynić w tym kierunku.
Do dyskusji włączył się radny Grzegorz Kondracki. Powiedział, że sam zajmuje się sportem jest prezesem Klubu w Pustynach przez co uważa, że dobrym pomysłem jest powołanie
kierownika oraz osób, które zajmują się sportem i wszystkimi tymi dyscyplinami, które w tej
chwili już są stworzone.
Radny G. Kondracki zauważył, że powołanie ośrodka nie zlikwiduje wszystkich problemów
i radny Omachel ma racje w tym, że będą dodatkowe koszty. Utrzymując te same wydatki na
tym samym poziomie dojdzie jeszcze zarządzanie albo zostanie pomniejszona dotacja, która
wpłynie bezpośrednio na poszczególne dyscypliny. Radny G. Kondracki określił organizację
sportu w gminie przez ostatnie lata jako „średnią” a dzisiaj żeby osiągnąć dobre wyniki,
wszystko jedno w jakiej dyscyplinie musi być ona bardzo dobra albo doskonała.
Radny G. Kondracki w dalszej części swoich przekonań zwrócił się do radnego Z. Omachla,
mówiąc, że Wójt Gminy nie chce dyskryminować którejkolwiek z dyscyplin.
Na koniec powiedział, że utworzenie ośrodka pociągnie za sobą konsekwencje finansowe,
pomniejszy dotacje, ale warto to zrobić, ponieważ wyjdzie to na plus społeczeństwu w tej
gminie.
Radny Kazimierz Zygarowicz wyraził opinię, że trochę racji jest w wypowiedzi radnego
Omachla o wzroście kosztów, ale jeżeli został wybudowany budynek - to musi być
wykorzystany. Radny K. Zygarowicz kontynuując swoje zdanie na ten temat stwierdził, że
ktokolwiek by popatrzył mówiłby - dlaczego ten budynek został wybudowany, jeżeli teraz
stoi pusty, albo co gorsze jest zdewastowany, ponieważ nie ma właściciela. Radny K.
Zygarowicz ostatecznie stwierdził o słuszności podjęcia decyzji utworzenia ośrodka.
Radny poruszył jedynie problem, że jeżeli uposażenie dla kierownika postawi się na bardzo
niskim poziomie, to nie znajdzie się człowieka z odpowiednimi kwalifikacjami, który by
właściwie wszystkim kierował.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Dębiec nawiązując do opinii radnego Z. Omachla,
stwierdził, że dba on o finanse gminy. Wyjaśnił to słowami, że powołuje się ośrodek, za
chwilę przedszkole, za chwilę być może ośrodek kultury, a w konsekwencji być może trzeba
się będzie zastanawiać czy uda się to wszystko udźwignąć.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy Pan Wójt rozważał opcję, aby ten
budynek przekazać w użyczenie czy jakąś inną formę klubowi sportowemu.
Wójt Gminy rozważał taką możliwość, jednak stwierdził, że bardziej efektywnym będzie
przekazanie tego budynku odpowiedniej jednostce niż klubowi, który nie ponosi żadnej
odpowiedzialności względem gminy. Wójt Gminy powiedział, że nie można wyegzekwować
dobrej gospodarki, czy dbania o sprzęt od klubu, czy od działaczy sportowych, bo oni działają
w formie społecznej. Gmina ma możliwość egzekwowania czy to w oparciu o statut czy o
zakres czynności czy nawet o przepisy odnoszące się do zatrudnienia kierownika. Wójt
Gminy dodał, że dzisiaj nie da się sportu rozwijać bez środków finansowych. Kluby nie
zawsze radzą sobie z utrzymaniem tych obiektów, z remontami, z naprawą czegoś, co uległo
zniszczeniu.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji.
Wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich, aby w statucie:
- §7 pkt 12 brzmiał: współdziałanie z klubami, stowarzyszeniami, związkami sportowymi
i szkołami na podstawie odrębnych porozumień, został przyjęty jednogłośnie.
Pozostali radni nie zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego przystąpiono do
głosowania nad projektem uchwały.
W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady
głosowania Rada Gminy Krościenko Wyżne 9 głosami „za”, 1 głosem „przeciw i 4 głosami
„wstrzymującymi się” podjęła UCHWAŁĘ NR XVIII/111/2008 w sprawie w utworzenia
jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym
i nadania statutu. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych (uchwała w załączeniu).
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy Antoni Dębiec ogłosił
10 minutową przerwę od godziny 1415 – 1425.

Ad. 8
W następnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (nr 2797/2) położonej w miejscowości
Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi Gminy, który oświadczył, że teren
nieruchomości gruntowej będący własnością pana Marka Bażyka zam. przy
ul. Grunwaldzkiej to rejon przy pomniku Grunwaldu w Dębinie. Zostanie on odkupiony za
kwotę łączną 4.500 zł. Teren ten jest niezbędny do zorganizowania ruchu drogowego w
obrębie tego skrzyżowania oraz do przeniesienia pomnika. Wójt Gminy wyraził opinię, że jest
to bardziej godne miejsce na postawienie pomnika niż dotychczasowe.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Dębiec poprosił o opinię Komisji.
Grzegorz Kondracki - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa
i Ochrony Środowiska stwierdził, iż opinia jest jednogłośnie pozytywna – „za” opowiedziało
się 5 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję.
Jako pierwszy głos zabrał radny Z. Omachel. Zapytał, gdzie jest planowane przeniesienie
pomnika.
Wójt Gminy powiedział, że będzie to przesunięcie o 20 m w głąb działki, na której obecnie
stoi pomnik.
Kolejne pytanie zadane przez radnego K. Zygarowicza dotyczyło opieki obiektu.
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Wójt Gminy Jan Kuźnar powiedział, że obiekt nie jest objęty opieką Konserwatora Zabytków,
ale wykonany jest w stylu pomnika Grunwaldu.
Pozostali radni nie zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego przystąpiono do
głosowania nad projektem uchwały.
W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania Rada Gminy
Krościenko Wyżne „14 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła UCHWAŁĘ
NR XVIII/112/2008 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (nr 2792/2) położonej
w miejscowości Krościenko Wyżne (uchwała w załączeniu).

Ad. 9
W kolejnej części posiedzenia Wójt Gminy - Jan Kuźnar przedstawił projekt kolejnej
uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (nr 3892/2 i nr 4011/5)
położonej w miejscowości Krościenko Wyżne.
Wójt Gminy oznajmił, że są to dwie nieruchomości – w sumie dwie powierzchnie
przeznaczone na budowę dróg, przejęte od parafii rzymskokatolickiej.
Pierwsza działka 4011/5 o powierzchni 36a jest przeznaczona na drogę dojazdową do
cmentarza rozpoczynającą się od ulicy Południowej, czyli wzdłuż cmentarza i łącznie do jego
końca.
Druga – krótsza działka 3892/2 będzie przebiegać od cmentarza do ulicy Sportowej.
Wójt Gminy ponadto powiadomił Radę o zgodzie Kurii Biskupiej.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisji.
Grzegorz Kondracki - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa
i Ochrony Środowiska stwierdził, iż oddano 5 głosów „za” – opinia jest jednogłośnie
pozytywna.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji dotyczącej projektu omawianej
uchwały radni nie zabrali głosu oraz nie zgłosili wniosków i uwag.
W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady
głosowania Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła 14 głosami „za”(jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ NR XVIII/113/2008 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
gruntowej (nr 3892/2 i nr 4011/5) położonej w miejscowości Krościenko Wyżne (uchwała
w załączeniu).

Ad. 10
Realizując punkt dziesiąty przyjętego porządku obrad radni przystąpili do podjęcia
uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (nr 5277/5) położonej
w miejscowości Pustyny.
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Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości gruntowej. Powiedział, że ta kolejno nabywana działka jednoarowa leży
w Pustynach. Jest to działka przeznaczona na budowę ścieżki pieszo – rowerowej.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisji.
Grzegorz Kondracki - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa
i Ochrony Środowiska stwierdził, iż opinia jest jednogłośnie pozytywna – oddano 5 głosów
„za”.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji dotyczącej projektu omawianej
uchwały radni nie zabrali głosu oraz nie zgłosili wniosków i uwag.
W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady
głosowania Rada Gminy Krościenko Wyżne 14 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ NR XVIII/114/2008 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
gruntowej (nr 5277/5) położonej w miejscowości Pustyny (uchwała w załączeniu).

Ad. 11
W kolejnym etapie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
Prowadzący posiedzenie oddał głos Wójtowi Gminy, który oznajmił, że obowiązujący od
1999 roku statut był zmieniany odpowiednią Uchwałą Rady Gminy w 2000 r., gdzie
rozszerzono zakres działania SPG ZOZ. W zeszłym roku – 2007 w grudniu Rada Społeczna
działająca przy SPG ZOZ wydała pozytywną opinię, co do poszerzenia działalności
o specjalizację związaną z Neurologią i Dermatologią. Wójt Gminy dodał, że w związku
z tym, że zbliża się okres składania propozycji ofert do NFZ, niezbędna jest uchwała
określająca zakres i kompetencje, zakres przede wszystkim działalności SPG ZOZ.
Stąd ta uchwała o poszerzenie działalności Ośrodka Zdrowia – w załączeniu pismo SPG ZOZ.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisji.
Kazimierz Zygarowicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich
oznajmił, iż w wyniku głosowania opinia jest pozytywna – oddano 4 głosy „za”.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji dotyczącej projektu omawianej
uchwały radni ponownie nie zabrali głosu oraz nie zgłosili wniosków i uwag.
W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania Rada Gminy
Krościenko Wyżne 14 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła UCHWAŁĘ NR XVIII/115/2008
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Krościenku Wyżnym (uchwała w załączeniu).
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Ad 12
W dalszej części posiedzenia przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Chorób Nerek i Dializoterapii oraz Poradni
Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
Głos przejął Antoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Zapoznał on obecnych z pismem od Marszałka Województwa Podkarpackiego – pismo
w załączeniu.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisji.
Kazimierz Zygarowicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich
oznajmił o negatywnej opinii komisji - oddano 4 głosy „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję.
Jako pierwszy głos zabrał radny Paweł Lorens.
Radny P. Lorens poruszył temat związany z poprzednimi latami, kiedy się mówiło, że ten
oddział zostanie zlikwidowany.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał Wójta Gminy, czy dysponuje bliższą wiedzą w tym
temacie.
Wójt Gminy powiedział, że odnośnie wydania opinii, rozwiązanie prezentowane przez
prezydenta Przytockiego jak i przez osoby, które są w Radzie Społecznej szpitala jest
satysfakcjonujące dla społeczeństwa, czyli dla tych, którzy będą ewentualnie korzystać z tego
oddziału.
Wójt Gminy powiedział, że trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy Rada Gminy powinna
być przeciw czy za podjęciem tej uchwały. Uważa, że jeżeli do tej pory oddział uzyskiwał
dochody i funkcjonował przez ubiegłe lata w dość dobrej kondycji finansowej, to w ostatnim
roku ta kondycja finansowa znacznie osłabła. Świadczy to o tym, że albo celowo doprowadza
się oddział do upadku i wtedy są tworzone możliwości sprywatyzowania, bądź faktyczna
analiza finansowa wykazuje, że taki jest stan finansów. Wójt uważa, że tą sprawę z pewnością
rozstrzygnie Sejmik Województwa i przede wszystkim on ponosi odpowiedzialność za losy
przytoczonej jednostki.
Według Wójta Gminy najwygodniej byłoby wydać taką opinię, z której wynikać będzie, iż
sprawa ta będzie tak rozstrzygnięta, żeby w przyszłości ten oddział prosperował z korzyścią
dla społeczeństwa.
W dalszej części Wójt Gminy Krościenko Wyżne stwierdził, że ten oddział może dalej
funkcjonować w strukturze szpitala, jeżeli ma się intensywnie rozwijać to może dobrze
byłoby go wyłączyć i sprywatyzować. Wtedy być może będzie się intensywnie rozwijał. Ale
też jest faktem, że ktoś próbuje Rady Gmin, wmanewrować w późniejszą swoją decyzję,
niejako obarczyć ją także odpowiedzialnością.
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że opinia Rady Gminy nie jest wiążąca dla sejmiku
w żadnym wypadku, Rada Gminy nie dysponuje żadnymi konkretnymi danymi odnośnie tego
oddziału i trudno wyrażać opinię, jeżeli się nie zna faktów.
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Radca Prawny - Jan Kumor oznajmił, że w myśl przepisu - jeżeli Sejmik się zwróci do Rady
Gminy, to Rada Gminy musi podjąć jakąś opinię. Rada Gminy nie może milczeć a powinna
podjąć opinię albo pozytywną albo negatywną.
Wójt Gminy kontynuując wypowiedź Radcy Prawnego, stwierdził, że opinia nie musi być
określona jako pozytywna i negatywna, może być w formie odrębnego zdania.
Radca Prawny J. Kumor powiedział, że opinia w zasadzie jest za lub przeciw. Wstrzymania
nie powinno być. Nie może Rada Gminy odmówić wydania opinii.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie pozostaje nic innego tylko negatywnie się odnieść do
projektu uchwały.
W oficjalnym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w projekcie tym są
dwa sformułowania, aby zatwierdzić projekt pozytywnie lub negatywnie.
W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady
głosowania Rada Gminy Krościenko Wyżne 14 głosami „przeciw” - negatywnie
zaopiniowała UCHWAŁĘ NR XVIII/116/2008 w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez
likwidację Oddziału Chorób Nerek i Dializoterapii oraz Poradni Chorób Nerek
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (uchwała
w załączeniu).

Ad. 13
Następnie Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok.
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Skarbnikowi Gminy – Grzegorzowi
Prugarowi, który przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy otwierając dyskusję oznajmił, iż nie ma opinii Komisji w tej
sprawie.
Radny Omachel jako pierwszy zabrał głos w dyskusji przytaczając §2 pkt 2 projektu uchwały:
60016

Drogi publiczne gminne
1. Wydatki bieżące ( remont drogi dojazdowej do
pól Nr ew. 1780)

24 000,00
24 000,00

Radny zainteresował się usytuowaniem drogi nr 1780.
Wójt Gminy wyjaśnił, że droga nr 1780 to jest tzw. „sołtystwo”. Jest to droga przebiegająca
obok pana Dziepaka i Liputa, prowadząca do przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej.
Radny Z. Omachel następnie zapytał czy zrobiona jest ta droga i jaki jest jej odcinek.
Wójt Gminy powiedział, że jest to droga o długości 500 – 600 m.
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Następne pytanie zadał Radny Paweł Lorens. Pytanie dotyczyło kwoty związanej z budową
drogi na ul. Grunwaldzkiej. Czy to jest kwota ujmująca też wydatek związany z zakupem tych
2 arów.
Wójt odpowiedział, że to jest stricte budowa drogi – jest to zawarte w projekcie.
Radny Z. Omachel zadał kolejne pytanie, przytaczając §4 pkt. 1 projektu uchwały:
1. W programach I, II wprowadza się następujące zmiany:
I. Program p.n. „Budowa chodników, mostów i modernizacja dróg w Gminie
Krościenko Wyżne”:
1) wprowadza się nowe zadanie pod nazwą: „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w
Krościenku Wyżnym” na lata 2008-2010 o łącznych nakładach finansowych 1 674
443,-zł, w tym w 2008 roku 10 980 zł.
Radny zapytał czy we wniosku jest kwota określona i czy jest szansa na przyjęcie tego
wniosku.
Wójt Gminy Jan Kuźnar odpowiedział, że zawsze jest możliwość dofinansowania,
a w przypadku nie uzyskania dotacji zadanie to nie będzie realizowane. Wójt Gminy
oznajmił, że kwota na drogi gminne z tego programu UE wynosi 35.000 000 zł. Wniosków na
dzień dzisiejszy jest około 300. Na pewno są spełnione kryteria dotyczące złożonego
wniosku, co do jego przyjęcia. Po uzupełnieniu (Skarbnik Gminy podpowiedział), że do 3
miesięcy będzie wiedza co do ewentualnego dofinansowania. Planowane dofinansowanie jest
rzędu 75%. Wójt Gminy zaznaczył, że to jest dosyć duża kwota, o którą warto walczyć.
Radny Waldemar Podkul następnie zapytał czy przy okazji budowy chodnika przy
ul. Wisłoczej coś się będzie działo na odcinku między mostem a panem Marszewskim
w sprawie chodnika.
Wójt Gminy odpowiedział, że tak jak było mówione na ostatniej sesji jest wymagany projekt.
Starostwo opracowuje projekt i prawdopodobnie do końca września ma ten projekt
dopracować. Natomiast Gmina ma już projekt remontu ul. Wisłoczej - do mostu i to jest
inwestycja, którą gmina chce uruchomić przeznaczając na to zadanie 100.000 zł. W ramach
tych 100 000 zł gmina nie rozpocznie nic innego jak stworzenie systemu odwodnienia tzn.
pogłębienie i zakręgowania rowów. Po ogłoszeniu przetargu okaże się, jaki odcinek da się
zrobić.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na ostatniej sesji było porozumienie z powiatem
w sprawie Marynkowskiej.
W odpowiedzi radny Podkul przypomniał o swojej nieobecności na tej sesji.
Radny Z. Omachel zadał pytanie jeszcze w tej samej kwestii, czy odrzucenie wniosku na
przebudowę drogi Wisłoczej jest równoznaczne z tym, że rezygnuje się z tej inwestycji, czy
sprawa będzie skupiona wyłącznie na chodniku.
Wójt Gminy Krościenko Wyżne powiedział, że złożono wniosek przede wszystkim na
poprawę nawierzchni i tam chodnik nie był brany pod uwagę. Była to nawierzchnia
i krawężnik. Dodał, że wszystkie gminy złożyły praktycznie wnioski, w sumie otrzymało
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dofinansowanie 50 dróg, na tak dużą ilość złożonych wniosków. Wójt Gminy tą kwotę, która
została do dyspozycji gminy po złożeniu wniosku chce przekazać na rozpoczęcie tej
inwestycji związanej z chodnikiem.
Wójt Gminy powiedział, że 50 wniosków otrzymało dofinansowanie i pieniądze się
skończyły.
Pozostali radni nie zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego przystąpiono do
głosowania nad projektem uchwały.
W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania Rada Gminy
Krościenko Wyżne 13 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” podjęła UCHWAŁĘ
NR XVIII/117/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok
(uchwała w załączeniu).

Ad. 14
W dalszej części porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady Gminy na początek powiedział, że zmieniły się przepisy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r., a w związku z tym zmieniło się
najniższe wynagrodzenie przeznaczone dla Wójta. Następnie głos oddał Sekretarzowi Gminy
Krościenko Wyżne.
Informacja na temat ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne
została przedstawiona przez Jana Omachla – Sekretarza Gminy Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że nie ma opinii Komisji w tej kwestii i otwierając
dyskusje zapytał, jaka będzie łączna kwota wynagrodzenia brutto.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że będzie to 7.680 zł.
Pozostali radni nie zabrali głosu, nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego przystąpiono do
głosowania nad projektem uchwały.
Wobec powyższego w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady
głosowania Rada Gminy Krościenko Wyżne 12 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi
się” podjęła UCHWAŁĘ NR XVIII/118/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Krościenko Wyżne.

Ad. 15
Przechodząc do punktu 15 porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Krościenko
Wyżne przedstawił projekt podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne. Zmiana dotyczyła
UCHWAŁY NR I/4/2006 Rady Gminy Krościenko Wyżne z 21 listopada 2006 roku
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne.
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- § 1 pkt. 1 tej uchwały mówił, iż ustala się następujący skład osobowy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krościenko Wyżne:
1. Radna Marzena Kielar
2. Radny Waldemar Podkul
3. Radna Krystyna Lorens
Przewodniczący powiedział, że jak wiadomo Pani radna Krystyna Lorens złożyła rezygnację
i została odwołana ze swojej funkcji w Radzie Gminy Krościenko Wyżne, przez co Komisja
jest w niekompletnym składzie.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do tej Komisji.
Radny Paweł Lorens zgłosił do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne
nowo zaprzysiężonego radnego pana M. Hebdę, który do tej pory nie zasiada w żadnej
Komisji.
Radny M. Hebda wyraził ustną zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem innych propozycji przystąpiono do głosowania.
W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania Rada Gminy
Krościenko Wyżne 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła UCHWAŁĘ
NR XVIII/119/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne (uchwała w załączeniu).

Ad. 16
W dalszej sprawie Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady Gminy - Antoni Dębiec powiedział, że jest to zmiana do UCHWAŁY
NR I/6/2006 z 21 listopada 2006 roku.
- §1 ust.3 tej uchwały, mówi, iż skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich
jest następujący:
1.
2.
3.
4.
5.

Radna Grażyna Prugar Gołda
Radny Kazimierz Zygarowicz
Radna Krystyna Lorens
Radna Bernadeta Folta
Radny Krzysztof Podkul

Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec wobec tego, że radna K. Lorens złożyła
rezygnację i została odwołana ze swojej funkcji w Radzie Gminy Krościenko Wyżne,
poprosił o propozycje celem uzupełnienia składu Komisji.
Radny Paweł Lorens zaproponował kandydaturę pana Mieczysława Hebdy.
Radny Mieczysław Hebda ponownie wyraził zgodę.
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W związku z brakiem innych propozycji przystąpiono do głosowania.
W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania Rada Gminy
Krościenko Wyżne 14 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła UCHWAŁĘ NR XVIII/120/2008
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady
Gminy Krościenko Wyżne (uchwała w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że wszystkie Komisje są w pełnym składzie.

Ad.17
W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu siedemnastego
porządku obrad w brzmieniu: „Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.”
Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne oddał głos radnemu Zbigniewowi
Liputowi.
Zwrócił się on do Komisji Rewizyjnej a właściwie do Przewodniczącego. Powiedział, że o ile
dobrze pamięta na wrzesień Komisja Rewizyjna ma kontrolę finansową w strażach
pożarnych.
Radny był ciekawy, kiedy się odbędzie ta kontrola.
Radny Waldemar Podkul odpowiedział, że jeszcze nie jest ustalany termin i stwierdził, że
będzie na tyle czasu żeby przygotować się.
Przewodniczący Rady Gminy przyłączył się do dyskusji i powiedział, że ma przed sobą plan
pracy Komisji Rewizyjnej i poinformował radnego Podkula, że jest to kontrola OSP
Krościenko Wyżne i OSP Pustyny pod kątem wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu
gminy. To stricte kontrola dotycząca wykorzystania środków przekazanych z budżetu gminy.
Radny W. Podkul, powiedział, że za te środki finansowe coś w tych strażach jest kupione,
i myśli, że Komisja chciałaby o tym wiedzieć.
Radny Z. Liput zgodził się z tym.
Wójt Gminy – Jan Kuźnar zapytał:
„Skoro Przewodniczący ma harmonogram, jakie zadania ma na ten rok Komisja Rewizyjna,
czy nie było tutaj zaopiniowania półrocza?”
Przewodniczący Antoni Dębiec odpowiedział, że tak było i z tego co mu wiadomo Pan
Przewodniczący był w tym czasie poza granicami kraju a komisja liczyła 1 osobę.
Radny Z. Liput wobec powyższego złożył wniosek do Rady Gminy o zobowiązanie Komisji
Rewizyjnej do skontrolowania finansów, również innych stowarzyszeń działających na
terenie gminy, a które pozyskują dotacje finansowe z gminy. Takich stowarzyszeń jest więcej,
są to nie tylko straże pożarne. Stąd radny Z. Liput wnioskował o skontrolowanie innych
stowarzyszeń.
W międzyczasie Radny W. Podkul powiedział, że przyjdzie czas na to.
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W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że kolejnym punktem jest
kontrola GOPS w Krościenku Wyżnym i wniosek radnego nie może być przyjęty, gdyż
harmonogram pracy Komisji Rewizyjnej jest już zatwierdzony.
Radny Z. Liput powiedział, że GOPS to nie jest stowarzyszenie.
Radny K. Zygarowicz opowiedział o przyziemnej sprawie. Będąc u doktor Walewskiej
zauważył, że zapadł się chodnik. Był przekop na lampy i przez to jest dziura, na której
przewracają się ludzie. Radny zapytał, kiedy to można naprawić.
Wójt Gminy odpowiedział, że w najbliższym czasie, być może jutro usterkę się usunie,
bo wykonawca jeszcze wykonuje swoje prace na chodniku.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił swoją sprawę. Zapytał, czy będą łatane dziury na
drogach. Dokładnie naprzeciwko jego wyjazdu jest dziura.
Wójt Gminy odpowiedział, że to nie jest droga gminna.
Następnie Sołtys Gminy Pustyny - Wiesław Gomółka zadał pytanie odnośnie wyasfaltowania
drogi obok sali – Domu Ludowego w Pustynach.
Wójt Gminy Krościenko Wyżne powiedział, że jeżeli po rozliczeniu chodnika na
ul. Centralnej pozostaną jakieś środki, to można będzie je przeznaczyć na wykonanie np.
remontu tej drogi.
Radny W. Podkul zadał pytanie odnośnie miejsca, o którym wspomniał Sołtys z Pustyn.
Zapytał, w jaki sposób spowodować, żeby ludzi spożywających tam alkohol zmotywować do
tego, żeby tam tego nie robili. Radny Podkul stwierdził, przy okazji tego, że jest tam
spożywany alkohol, są załatwiane również potrzeby fizjologiczne.
Wójt Gminy zgodził się z tym, że ludzie którzy tam przebywają zaśmiecają to miejsce.
Wójt Gminy powiedział, że przede wszystkim to nie jest sprawa gminy.
Radny Z. Omachel zapytał czy pojawiła się jakaś możliwość pozyskania jeszcze
ewentualnych środków na budowę przedszkola.
Wójt Gminy powiedział, że jest. Gmina będzie składać wniosek, jest opracowywane Studium
Wykonalności.
Radny Z. Omachel zapytał, czego będzie dotyczył ten wniosek.
Wójt Gminy odpowiedział, że będzie to budowa przedszkola.
Radny Z. Omachel zapytał czy będzie on dotyczył samego przedszkola czy „otoczki”
przedszkola.
Wójt Gminy Jan Kuźnar po wyjaśnieniu przez radnego Z. Omachla, co to jest otoczka
przedszkola - że jest to plac zabaw i wszystko co się mieści w rejonie działki oprócz budynku
oznajmił, że w ramach programu są to ośrodki inwestycyjne na budowę obiektu.
Z tym, że są ograniczenia, bo w RPO WP znajduje się działanie związane z edukacją, z tym
że zdecydowana część środków będzie przeznaczona na bursy, uczelnie wyższe ( to co wiąże
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się z uczelniami, z szkołami średnimi). Nieznaczna wielkość środków w granicach 10% ma
trafić na modernizację i budowę przedszkoli.
Wójt stwierdził, że pewnie będziemy nieliczną gminą, która złoży wniosek na budowę i jest
szansa, że jakąś kwotę gmina mogłaby uzyskać.
Radny Omachel zadał kolejne pytanie czy jest w gminie osoba, która jest personalnie
odpowiedzialna za pozyskiwanie środków.
Wójt Gminy odpowiedział, że w zakresie swoich czynności każdy ma za zadanie przeglądać
poszczególne programy i brać udział w tworzeniu wniosków.
Radny Z. Omachel kontynuując zapytał, czy już wpłynęły środki z SPO na dofinansowanie
budynku, a jeżeli tak to kiedy.
Wójt odpowiedział, że te środki wpłynęły już w marcu/kwietniu.
Skarbnik Gminy podpowiedział, że było to pod koniec kwietnia.
Radny Z. Omachel zadał ostatnie pytanie - czy istnieje w gminie plan remontów dróg
dojazdowych do pól. Radny zaznaczył, że może inaczej się to nazywa, ale ma na myśli
program napraw.
Wójt Gminy Krościenko Wyżne odpowiedział, że istnieje dokument, który sam co roku
tworzy. Ostatnio na wiosnę 2007 roku było to przedstawione Radzie Gminy. Wójt powiedział,
że nie nazwałby tego planem a zakresem robót na drogach gminnych.
Pan Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne – Antoni Dębiec dopowiedział, że na
ostatniej sesji była poruszona sprawa kontroli i wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie. Pan Wójt się zobowiązał, że przedstawić ten dokument. Jest to
dokument bardzo długi, szczegółowy, szczególnie jeżeli chodzi o pewne zapisy księgowe.
Pozostaje on do wglądu pod protokołem z sesji. Przewodniczący powiedział, że czytanie go
dokładnie, każdego zdania mija się z celem. Odpowiedź na to wystąpienie była sporządzona,
przynajmniej tak wynika z zapisków. Zostało to omówione z pracownikami Urzędu Gminy
i kierownikami jednostek organizacyjnych.
Wójt Gminy dodał, że formalny wniosek radnego Liputa został zgłoszony, należy go albo
cofnąć albo przegłosować.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że plan pracy Rady i Komisji Rewizyjnej został
zatwierdzony na ten rok.
Wójt Gminy – Jan Kuźnar powiedział, że plan pracy Rady Gminy zawsze może zostać
zawężony lub poszerzony.
Według Przewodniczącego Rady Gminy wniosek jednego radnego dotyczący projektu
zmiany uchwały jest niezasadny.
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Ad. 18
Antoni Dębiec – Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne wobec braku pytań
oraz wyczerpania porządku obrad zamknął XVIII Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne
o godzinie 1530.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Małgorzata Wojtyczek
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