P R O T O K Ó Ł NR XX/2008
z posiedzenia Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 28 listopada 2008 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1200 i trwało do godz.1600, z przerwą 10 minutową
w godz. 1445-1455 oraz dwoma krótkimi przerwami spowodowanymi pracą Komisji

Skrutacyjnej przy realizacji pkt 6 porządku obrad.
Siedzibą posiedzenia była sala narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności: obecnych 13 radnych, nieobecnych 2 radnych
Jacek Frydrych, Krzysztof Podkul (lista obecności w załączeniu).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Kuźnar
- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Jan Omachel
- Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne
- Wiesław Gomółka
- Sołtys Sołectwa Pustyny
(lista obecności w załączeniu).
Na sesji była obecna publiczność.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz
wydanych zarządzeniach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Krościenko Wyżne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Krościenko Wyżne.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Krościenko Wyżne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Krościenko
Wyżne na lata 2008 – 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami przysiółka Pustyny w przedmiocie zmiany określenia rodzaju tej
miejscowości z przysiółka na wieś o nazwie Pustyny w projektowanych granicach,
zniesienia urzędowej nazwy przysiółka Pustyny oraz z mieszkańcami wsi
Krościenko Wyżne w zakresie przebiegu granicy pomiędzy tą wsią a nowo tworzoną
wsią o nazwie Pustyny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu
właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2008 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok.
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2009
roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso w 2009 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko
Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2009 rok.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Krościenko
Wyżne do Stowarzyszenia „Czarnorzecko – Strzyżowska Lokalna Grupa Działania”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krościenko
Wyżne z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Krościenko Wyżne.
23. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
24. Zamknięcie sesji.

Ad.1. Otwarcie obrad
Rozpoczynając XX Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne, Przewodniczący Rady
Gminy –
Paweł Lorens otworzył obrady,
powitał wszystkich radnych
oraz obecnych na posiedzeniu.
Ad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad
W drugim punkcie proponowanego porządku obrad prowadzący posiedzenie – Paweł
Lorens na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji można podejmować prawomocne
uchwały. Zauważył, że w sesji uczestniczy 13 radnych Gminy Krościenko Wyżne.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad
W dalszej kolejności radni przystąpili do przyjęcia porządku obrad. Radni nie zgłosili
wniosków o uzupełnienie bądź zmianę proponowanego porządku obrad, wobec czego
przystąpiono do głosowania nad proponowanym porządkiem obrad. Wobec powyższego
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
„Za” przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 13 radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że proponowany porządek obrad został przyjęty.
Ad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
Uwagi do protokołu wnieśli:
- radny Antoni Dębiec
- radny Zdzisław Omachel
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Uwagi radnego A. Dębca:
1. brakuje informacji, że jest to protokół z dnia 30 października 2008 roku (w protokole
jest zawarta jedynie informacja, kiedy protokół został sporządzony),
2. przytaczając tekst na stronie piątej dotyczący odwołania Przewodniczącego Rady
Gminy radny A. Dębiec złożył wniosek. Stwierdził, że nie „po przerwie” a „w trakcie
przerwy” Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazał informację, że stwierdzono
brak jednej karty do głosowania, która została Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej osobiście przez radnego K. Zygarowicza doniesiona,
3. brakuje umieszczenia wypowiedzi radnego A. Dębca, że kart nie należy zniszczyć i że
mają one stanowić załącznik do protokołu – wobec odrzucenia wniosku przez
Przewodniczącego RG, radny A. Dębiec złożył sprzeciw.
Uwagi radnego Z. Omachla:
1. radny przytaczając zapis w protokole na stronie trzeciej złożył wniosek. Stwierdził,
że „Radny Zbigniew Liput w imieniu grupy 8 radnych przekazał wniosek z zawartym
w nim uzasadnieniem w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy
i wnioskował, aby w porządku obrad dodać dwa punkty tj…”
2. przytaczając tekst na stronie 11 złożył wniosek, że brakuje wypowiedzi radnego
K. Zygarowicza dotyczącej nie płacenia czynszu za lokal biblioteki i w związku
z tym wyższą opłatą za media. Radny K. Zygarowicz zgodził się z wprowadzeniem
do protokołu tej uwagi.
3. na stronie 15 podczas dyskusji na temat oświadczeń majątkowych brakuje
wypowiedzi radcy prawnego Jana Kumora, iż nie ma terminu 14 dniowego co do
oddania poprawionych oświadczeń majątkowych.
4. na stronie 29 w tekście „radny Pudłowski zapytał o istniejące tam problemy” brakuje
w pełni ujętego pytania Pana Pudłowskiego – dotyczącego tzw. „Zagórza”.
5. brakuje uzasadnienia wniosku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy
Krościenko Wyżne – wobec odrzucenia uwagi przez Przewodniczącego Rady Gminy,
radny złożył sprzeciw.
Po przedstawieniu ww. uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
wnioskami radnych.
Jako pierwszy został poddany pod głosowanie sprzeciw radnego A. Dębca dotyczący
umieszczenia w protokole jego wypowiedzi, że kart nie należy zniszczyć i że mają one
stanowić załącznik do protokołu. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 6 radnych,
- „przeciw” głosowało 4 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprzeciw radnego A. Dębca został przyjęty.
Następnie pod głosowanie został poddany sprzeciw radnego Z. Omachla dotyczący
umieszczenia w protokole uzasadnienia wniosku w sprawie odwołania Przewodniczącego
Rady Gminy. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 5 radnych,
- „przeciw” głosowało 5 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 6 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprzeciw złożony przez radnego Z. Omachla nie
został przyjęty.
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W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji z uwzględnieniem uwag radnych. W głosowaniu
jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 5 radnych,
- „przeciw” głosowało 2 radnych,
- „wstrzymało się od głosu” 6 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że PROTOKÓŁ NR XIX/2008 z XIX Sesji Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 30 października 2008 roku został przyjęty.
Ad. 5. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał
oraz wydanych zarządzeniach
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.
Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady Gminy głos w sprawie zabrali: radny
B. Pudłowski, Wójt Gminy – Jan Kuźnar, radny K. Zygarowicz.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Krościenko Wyżne
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 9 radnych,
- „przeciw” głosowało 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA
NR XX/127/008 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Krościenko Wyżne została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Krościenko Wyżne
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Radny G. Kondracki zgłosił kandydaturę radnego A. Dębca. Radny nie wyraził zgody.
Radny M. Hebda zgłosił kandydaturę radnego B. Pudłowskiego. Radny nie wyraził zgody.
Radny Z. Liput zgłosił kandydaturę radnego K. Zygarowicza. Radny ostatecznie wyraził
zgodę.
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie
w sprawie zamknięcia listy kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Krościenko Wyżne. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych.
- „Za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
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- „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął listę kandydatów, po czym poprosił o zgłaszanie
kandydatur celem powołania Komisji Skrutacyjnej.
Radny P. Lorens zaproponował kandydaturę radnego G. Kondrackiego. Radny wyraził
zgodę.
Radny B. Pudłowski zaproponował kandydaturę radnego M. Hebda. Radny wyraził zgodę.
Radny G. Kondracki zaproponował kandydaturę radnego B. Pudłowskiego. Radny wyraził
zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji
Skrutacyjnej w powyższym składzie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 9 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisja Skrutacyjna
została powołana, po czym ogłosił kilku - minutową przerwę celem przygotowania kart do
głosowania.
Po przerwie przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady Gminy – Paweł
Lorens podziękował byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Krościenko Wyżne –
Zdzisławowi Omachel za dotychczasowe pełnienie funkcji.
Powołany Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bolesław Pudłowski poinformował
obecnych o zasadach głosowania.
Pytanie brzmi: „Czy jesteś za wyborem Pana Kazimierza Zygarowicza na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne”. Aby głos był ważny - należy
w jednej z kratek postawić znak „X”. Postawienie znaku „X” w obydwu kratkach lub nie
postawienie znaku „X” w żadnej kratce stwierdza o nieważności głosu.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej rozdał radnym karty do głosowania.
W trakcie doszedł sołtys Sołectwa Pustyny – Wiesław Gomółka.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bolesław Pudłowski zebrał karty do
głosowania, po czym Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens ogłosił kolejną przerwę
celem podliczenia głosów.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – B. Pudłowski odczytał
protokół z przebiegu głosowania. W głosowaniu tajnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” wyborem Pana Kazimierza Zygarowicza na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Krościenko Wyżne głosowało 13 radnych,
- „przeciw” było 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Protokół z przebiegu Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Podsumowując, Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens oznajmił, iż radny
Kazimierz Zygarowicz został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Krościenko
Wyżne. UCHWAŁA NR XX/128/2008 Rady Gminy Krościenko Wyżne została podjęta.
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Ad.8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że projekt uchwały został spowodowany
rezygnacją członka Komisji Rewizyjnej - radnego Waldemara Podkula. Następnie poprosił
o zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko członka Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował kandydaturę radnego A. Dębca – radny nie
wyraził zgody.
Radny Z. Liput zaproponował kandydaturę radnego B. Pudłowskiego. Radny nie wyraził
zgody.
Radny P. Lorens zaproponował kandydaturę radnego Z. Omachla. Radny nie wyraził zgody.
Radny B. Pudłowski zaproponował kandydaturę radnego G. Kondrackiego. Radny nie
wyraził zgody.
Radny G. Kondracki zaproponował kandydaturę radnej B. Folta. Radna nie wyraziła zgody.
Radny K. Zygarowicz zaproponował kandydaturę radnego W. Michna. Radny nie wyraził
zgody.
Radny Z. Omachel zaproponował kandydaturę W. Podkula. Radny nie wyraził zgody.
Radny W. Michna zaproponował kandydaturę radnego A. Dębca. Radny nie wyraził zgody.
Radny B. Pudłowski zgłosił kandydaturę radnego Z. Liputa. Radny nie wyraził zgody.
Wobec powyższego radny Kazimierz Zygarowicz zgłosił formalny wniosek o przełożenie
projektu uchwały na następną sesję.
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens zarządził głosowania nad wnioskiem radnego
K. Zygarowicza. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych
- wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że UCHWAŁA
NR XX/129/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krościenko Wyżne została przeniesiona na kolejna sesję.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Krościenko Wyżne.
Projekt przedmiotowej uchwały omówił wnioskodawca - Przewodniczący Rady
Gminy Krościenko Wyżne – Paweł Lorens.
Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady Gminy głos w sprawie zabrali: radny
A. Dębiec, radny P. Lorens, Sekretarz Gminy, radny Z. Omachel, radny Z. Liput.
Radny A. Dębiec złożył wnioski, aby:
1) w § 46 dodać ust. 3 w brzmieniu: Protokół z sesji zwyczajnej umieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej przynajmniej 7 dni przed terminem następnej sesji.
2) w § 46 po ust. 3 dodać ust. 4 w brzmieniu: Nośniki o których mowa należy udostępnić
radnemu wraz z niezbędnym sprzętem do odtwarzania na jego prośbę w siedzibie Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens zarządził głosowanie nad ww. wnioskami.
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- „Za” przyjęciem pierwszego wniosku radnego A. Dębca głosowało 13 radnych.
- „Przeciw” - 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek ten został przyjęty.
- „Za” przyjęciem drugiego wniosku radnego A. Dębca głosowało 13 radnych.
- „przeciw” - 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że również ten wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz
z przyjętymi zmianami. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych.
- „za” głosowało 13 radnych.
- „przeciw” - 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy
Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XX/129/2008 w sprawie zmian w Statucie
Gminy Krościenko Wyżne (uchwała w załączeniu).
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Krościenko
Wyżne na lata 2008 – 2014.
Projekt przedmiotowej uchwały omówił Wójt Gminy Krościenko Wyżne – Jan Kuźnar.
Poinformował, że aby złożyć wniosek do Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich niezbędne
jest posiadanie planu odnowy miejscowości na lata 2008-2014. Program unijny wymaga, aby
Rada Gminy podjęła uchwałę zatwierdzającą taki program.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisji.
Grzegorz Kondracki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oznajmił, iż opinia Komisji jest pozytywna – oddano 5 głosów „za”
(jednogłośnie).
Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady Gminy głos w sprawie zabrali: radny
A. Dębiec, radny K. Zygarowicz, Sekretarz Gminy, Wójt Gminy, radny Z. Omachel, radny
B. Pudłowski.
Wójt Gminy na wniosek radnych A. Dębca i Z. Omachla złożył autopoprawki do projektu
uchwały, aby:
1) zdanie na str. 54 w punkcie 16 brzmiało: „Dawne wykorzystanie jako staw i istniejące
groble mogłyby być wykorzystane jako kąpieliska”.
2) zdanie na str. 53 w punkcie 11 brzmiało: „zadanie będzie obejmować wykup terenu,
opracowanie dokumentacji architektonicznej z niecką pływalni (pełnowymiarową),
brodzikiem, sauną”.
Radny Z. Omachel poprosił o zaprotokołowanie swojej wypowiedzi:
„Mam jedną tylko wątpliwość – „Koszt realizacji zadań” - „Opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu działki nr ewid 3829 tzw. Strzelnica na potrzeby stworzenia bazy
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rekreacyjno - turystycznej i kulturalnej”. Kwota 50. 000 zł na stworzenie koncepcji. Ja myślę,
że to zadanie można by było odpuścić – mówiąc kolokwialnie. Samo opracowanie koncepcji
za 50 000 zł wydaje mi się dość drogie”.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych.
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” od głosu – 0.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA
NR XX/130/2008 sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Krościenko Wyżne na
lata 2008 – 2014 została podjęta przez Radę Gminy Krościenko Wyżne (uchwała
w załączeniu).
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami przysiółka Pustyny w przedmiocie zmiany
określenia rodzaju tej miejscowości z przysiółka na wieś o nazwie Pustyny
w projektowanych granicach, zniesienia urzędowej nazwy przysiółka Pustyny
oraz z mieszkańcami wsi Krościenko Wyżne w zakresie przebiegu granicy
pomiędzy tą wsią a nowo tworzoną wsią o nazwie Pustyny
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił i omówił Sekretarz Gminy – Jan Omachel.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisji.
Grzegorz Kondracki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 5 głosów „za”
(jednogłośnie).
Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady Gminy głos w sprawie zabrali: radny
P. Lorens, Zbigniew Filar – mieszkaniec gminy, Sekretarz Gminy, Stefan Lorens –
mieszkaniec gminy, radny A. Dębiec, Wójt Gminy, radny K. Zygarowicz, radny B.
Pudłowski, radny Z. Omachel, radny G. Kondracki.
W trakcie dyskusji o głos poprosił mieszkaniec Krościenka Wyżnego – Pan Zbigniew Filar.
Zapytał on Sekretarza Gminy, czy wie On którędy przebiegała dawniej granica między
Krościenkiem Wyżnym a przysiółkiem. Stwierdził, że ten plan tego nie odzwierciedla.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że nie wie jak biegła granica przedtem. Natomiast obecna
sytuacja wcale nie zmusza do ustalenia tejże granicy z przed 50 lat. Sekretarz Gminy
oznajmił, że po to są konsultacje społeczne, żeby ustalić granicę. Powiedział, że chce, aby
Pustyny były wsią a nie przysiółkiem.
Wójt Gminy na wniosek radnego A. Dębca do projektu uchwały wprowadził autopoprawkę,
aby § 8 brzmiał: „Po przeprowadzeniu konsultacji komisje konsultacyjne przekażą powołanej
w tym celu doraźnej Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne ankiety złożone przez
mieszkańców w celu ustalenia wyników konsultacji oraz wystąpienia ze stosownym
wnioskiem do Rady Gminy o podjęcie uchwały”.
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W dyskusji głos zabrał mieszkaniec Krościenka Wyżnego - Pan Stefan Lorens. Powiedział,
że aglomeracje (nie mówiąc, że Krościenko jest aglomeracją) zazwyczaj dążą do siebie, żeby
mieć teren jak największy.
W toku spornej dyskusji na temat wydzielonej granicy pomiędzy wsią Krościenko Wyżne
a przysiółkiem Pustyny radny Z. Omachel złożył wniosek o korektę działek. Przewodniczący
Rady Gminy ogłosił 5 – minutową przerwę w celu sprecyzowania wniosku w oparciu o mapę.
W trakcie radny W. Podkul po uprzednim zwolnieniu się u Przewodniczącego Rady Gminy
opuścił salę narad.
Sprecyzowany wniosek radnego Z Omachla mówił, że nowa granica przebiegałaby od
ul. Spacerowej, po drodze, którą stanowi działka nr ewid 3637/2 w stronę południową do
krawędzi lotniska i następnie do płyty na lotnisku. Wytwórnia mas i reszta ul. Spacerowej
należałaby do Krościenka Wyżnego.
Radny W. Michna złożył drugi wniosek, aby granica pomiędzy droga nr 9 przebiegała po
przedłużeniu ul Granicznej w Pustynach z wydzieleniem budynków, które przy tej drodze się
znajdują i dalej biegła rowem do Księżego Lasu.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad ww. wnioskami.
- „za” wnioskiem radnego Z. Omachla głosowało 10 radnych,
- „przeciw” – 2 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu – 0 radnych.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych. Przewodniczący Rady Gminy
stwierdził, że wniosek został przyjęty.
- „Za” wnioskiem radnego W. Michna głosowało 9 radnych,
- „przeciw” – 3 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu – 0 radnych.
W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że
również ten wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz
z przyjętymi zmianami. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu – 3 radnych.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA
NR XX/131/2008 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami przysiółka Pustyny w przedmiocie zmiany określenia rodzaju tej
miejscowości z przysiółka na wieś o nazwie Pustyny w projektowanych granicach,
zniesienia urzędowej nazwy przysiółka Pustyny oraz z mieszkańcami wsi Krościenko
Wyżne w zakresie przebiegu granicy została podjęta (uchwała w załączeniu).
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Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę
w godz. 1445-1455.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu
właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Wójt Gminy Krościenko Wyżne – Jan Kuźnar.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisji.
Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oznajmił, iż opinia
Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady Gminy głos w sprawie zabrali:
A. Dębiec, Wójt Gminy.
Radny A. Dębiec złożył wniosek o poszerzenie § 2 o zwrot „stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały”.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowaniem nad wnioskiem radnego
A. Dębca. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- przeciw” – 0 radnych,
- wstrzymało się” od głosu – 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy przyjęła wniosek o poszerzenie § 2
o zwrot„stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”:
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie na projektem
uchwały wraz przyjętymi zmianami. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu – 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XX/132/2008 w sprawie
przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego –
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad.13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne
na 2008 rok
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Sekretarz Gminy – Jan Omachel.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisji
Zygarowicz Kazimierz – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Obywatelskich
oznajmił, iż opinia Komisji jest pozytywna – oddano 5 głosy „za” (jednogłośnie).
Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady Gminy radni nie zabrali głosu.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
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- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu – 0 radnych.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy stwierdził UCHWAŁA NR XX/133/2008
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2008 rok (uchwała w załączeniu).
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne
na 2008 rok
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Kuźnar.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisji.
Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oznajmił, iż opinia
Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady Gminy głos w sprawie zabrali radny
A. Dębiec, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 11 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu – 1 radny.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XX/134/2008
w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2008 rok została podjęta
(uchwała w załączeniu).
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób
fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso w 2009 roku
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił i omówił Sekretarz Gminy – Jan Omachel.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię:
a) p. K. Zygarowicza – Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
Obywatelskich. Przewodniczący Komisji oznajmił o pozytywnej opinii Komisji –
oddano 5 głosy „za” (jednogłośnie),
b) p. Grzegorza Kondrackiego – Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący stwierdził, że opinia Komisji jest
pozytywna – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
c) p. Zdzisława Omachla – Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za”
(jednogłośnie).
Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady Gminy głos w sprawie zabrali: radny
B. Pudłowski, Sekretarz Gminy.
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Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu – 0 radnych.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA
NR XX/135/2008 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2009
roku została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso w 2009 roku
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił i omówił Sekretarz Gminy – Jan Omachel.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię:
a) p. K. Zygarowicza – Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
Obywatelskich. Przewodniczący Komisji oznajmił o pozytywnej opinii Komisji –
oddano 5 głosy „za” (jednogłośnie),
b) p. Grzegorza Kondrackiego – Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący stwierdził, że opinia Komisji jest
pozytywna – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
c) p. Zdzisława Omachla – Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za”
(jednogłośnie) – przy uwzględnieniu autopoprawki i uzupełnieniu §: 3,4,5,6
w projekcie uchwały.
Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady Gminy głos w sprawie zabrali: Sekretarz
Gminy.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” podjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu – 0 radnych.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Gminy stwierdził, że UCHWAŁA
NR XX/136/2008 w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
w 2009 roku została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił i omówił Sekretarz Gminy – Jan Omachel.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię:
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a) p. K. Zygarowicza – Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
Obywatelskich. Przewodniczący Komisji oznajmił o pozytywnej opinii Komisji –
oddano 5 głosy „za” (jednogłośnie),
b) p. Grzegorza Kondrackiego – Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący stwierdził, że opinia Komisji jest
pozytywna – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
c) p. Zdzisława Omachla – Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 3 głosy „za”,
1 głos „wstrzymujący się”.
Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady Gminy głos w sprawie zabrali: Radny –
Z. Omachel, Radny – G. Kondracki.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu – 1 radny.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XX/137/2008 w sprawie
podatku od środków transportowych na 2009 rok została podjęta (uchwała
w załączeniu).
Ad.18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej
przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę
Krościenko Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił i omówił Sekretarz Gminy – Jan Omachel.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię:
a) p. K. Zygarowicza – Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
Obywatelskich. Przewodniczący Komisji oznajmił o pozytywnej opinii Komisji –
oddano 5 głosów „za”.
b) p. Grzegorza Kondrackiego – Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący stwierdził, że opinia Komisji jest
pozytywna – oddano 5 głosów „za”
c) p. Zdzisława Omachla – Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za”
po uwzględnieniu wniosku o zwiększenie opłaty dla przedsiębiorców nie
prowadzących segregacji odpadów o 2x w stosunku do kwoty odpowiadającej
odpadom segregowanym.
Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady Gminy głos w sprawie zabrali radny
A. Dębiec, Sekretarz Gminy, radny G. Kondracki, radny Z. Omachel, radny B. Pudłowski.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad wnioskiem
Komisji Budżetu i Finansów. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych
-„za” głosowało 7 radnych,
- „przeciw” głosował 1 radny,
- „wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty a następnie zarządził
głosowanie nad projektem uchwały wraz z przyjętymi zmianami. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 11 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu – 1 radny.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA
NR XX/138/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko Wyżne
obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych wraz z przyjętymi poprawkami została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
na 2009 rok
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił i omówił Sekretarz Gminy – Jan Omachel.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię:
a) p. K. Zygarowicza – Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
Obywatelskich. Przewodniczący Komisji oznajmił o pozytywnej opinii Komisji –
oddano 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
b) p. Grzegorza Kondrackiego – Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący stwierdził, że opinia Komisji jest
pozytywna – oddano 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
c) p. Zdzisława Omachla – Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 3 głosy „za”
i 1 głos „wstrzymujące się” po uwzględnieniu wniosku o zmniejszenie kwoty opłaty
dla właścicieli psów z 15 zł na 12 zł.
Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady Gminy głos w sprawie zabrali: radny
A. Dębiec, radny Z. Omachel.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad wnioskiem
Komisji Budżetu i Finansów. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 7 radnych,
- „przeciw” głosował 1 radny,
-„wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz
z przyjętymi zmianami. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych,
- „przeciw” – 1 radny,
- „wstrzymał się” od głosu – 1 radny.
W związku z powyższym prowadzący posiedzenie stwierdził, że UCHWAŁA
NR XX/139/2008 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2009 rok wraz
z przyjętymi zmianami została podjęta (uchwała w załączeniu).
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Ad.20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy
Krościenko Wyżne do Stowarzyszenia „Czarnorzecko – Strzyżowska Lokalna
Grupa Działania”
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił i omówił Wójt Gminy Krościenko Wyżne – Jan
Kuźnar.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię:
- p. Grzegorza Kondrackiego – Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący stwierdził, że opinia Komisji jest
pozytywna – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady Gminy głos w sprawie zabrali: radny
Z. Omachel, Wójt Gminy.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
przedmiotowej uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
- „za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych.
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu – 0 radnych.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że
UCHWAŁA
NR XX/140//2008 zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Krościenko
Wyżne do Stowarzyszenia „Czarnorzecko – Strzyżowska Lokalna Grupa Działania”
została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad.21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy
Krościenko Wyżne z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2009 rok
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił i omówił Sekretarz Gminy – Jan Omachel.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisji.
- Kazimierz Zygarowicz – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Obywatelskich
oznajmił, iż opinia Komisja jest pozytywna – oddano 5 głosy „za” (jednogłośnie).
Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego głos w sprawie zabrali: Z. Omachel, Sekretarz
Gminy.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
przedmiotowej uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych.
- „za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych.
- „przeciw” głosowało 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA
NR XX/141/2008 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krościenko
Wyżne z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
została podjęta (uchwała w załączeniu).
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Ad.22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił i omówił Sekretarz Gminy – Jan Omachel.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisji.
- Kazimierz Zygarowicz – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Obywatelskich
oznajmił, iż opinia Komisja jest pozytywna – oddano 5 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji radni nie zabrali głosu.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
-„za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych.
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu – 0 radnych.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA
NR XX/142/2008 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko
Wyżne została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad.23. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens głos oddał Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne
– Janowi Kuźnarowi.
Wójt Gminy poinformował obecnych o skierowanym do Wydziału Nadzoru i Kontroli pisma
grupy radnych o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy w sprawie
powołania/odwołania Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 30 października 2008 roku.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Wójt Gminy powiedział, że odkąd była ta i poprzednia kadencja ciągle były domniemania w
stosunku do Jego osoby, które rujnowały współpracę z większością rady. Ale to nie on te
domniemania wytwarzał. Wójt Gminy oznajmił, że więcej nie komentuje.
Głos w sprawie zabrał Z. Omachel. Zapytał, czy nie ma odpowiedzi na to pismo.
Wójt Gminy odpowiedział, że zostały odczytany na razie wniosek, odpowiedzi nie ma.
Następnie głos zabrał Sołtys Gminy Pustyny – Wiesław Gomółka. W związku z tym, że
zaczyna się okres grzewczy, dużo mieszkańców wrzuca odpady z pieców do worków. Sołtys
zaproponował, że można byłoby wydzielić miejsce na składowanie tych odpadów lub aby raz
w miesiącu ktoś przyjeżdżał po te worki.
Wójt Gminy odpowiedział, że da pisemna odpowiedź w tej sprawie.
Radny A. Dębiec zabierając głos przypomniał, że na poprzedniej sesji obiecano mu
przygotowanie informacji na temat podatku z terenu lotniska.
Sekretarz Gminy w imieniu Skarbnika przekazał tę informację na piśmie.
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W dalszej kolejności radny A. Dębiec przypomniał, że na poprzedniej sesji do zapoznania
radnych były dwa pisma
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że daty wpłynięcia tych pism były w połowie
roku. Była sesja na przełomie sierpnia i wtedy można było odczytać te pisma, nie zrobiono
tego. Sprawa załatwienia jest 30 dni, dlatego uznał, że jest to sprawa przedawniona, dlatego
pisma te zostały oddane do poprzedniego protokołu. Została zaniechana procedura
administracyjna 30 dni.
Wójt Gminy zwracając się do radnego A. Dębca powiedział, że w swoim czasie udzielał on
odpowiedzi do RIO do działu Naruszeń Dyscypliny Finansów Publicznych na temat opinii
Wójta Gminy i jego zarobków. Wójt zapytał, czy to pismo lub kopia tego pisma łącznie
z pismem RIO może dotrzeć wreszcie do zbioru dokumentów rady.
Radny A. Dębiec odpowiedział, że pismo z RIO chyba dotarło. Opinia była osobiście przez
niego wystawiona i do niego skierowana.
Wójt Gminy poprosił, aby to pismo podpiąć do korespondencji Rady Gminy.
Radny B. Pudłowski w imieniu mieszkańców zadał pytanie do Wójta Gminy, kiedy zaczną
się prace na ul. Wisłoczej.
Wójt Gminy odpowiedział, że w przyszłym tygodniu.
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens po doniesieniu przez protokolanta pisma
skierowanego do byłego Przewodniczącego Rady Gminy – Antoniego Dębca – poinformował
o piśmie – akcie oskarżenia skierowanym przeciwko Wójtowi Janowi Kuźnarowi.
Radny A. Dębiec przypomniał, że około 2 tyg temu mieszkanka ul. Zagórze pytała, czy
będzie poprawiony asfalt, na drodze która nie ma uregulowanego stanu prawnego.
Wójt Gminy odpowiedział, że mieszkańcy tej ul. zwracali się o wyremontowanie tej drogi. Są
kłopoty zwłaszcza w okresie zimowym (ale nie tylko) z dojazdem karetek pogotowia do
mieszkających na szczycie mieszkańców. Większość mieszkańców za wyjątkiem jednego
zgadza się przesunąć prawa własnościowe na rzecz gminy, natomiast mieszkanka, która się
zwracała do Pana Dębca nie ma dokumentów własności na drogę. Droga w ewidencji
gruntów jest we władaniu gminy i gmina jest kompetentna do wykonywania prac
remontowych na tej drodze.
Na koniec dyskusji radny K. Zygarowicz wyjaśnił przebieg głosowania podczas wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy na ostatniej sesji.
Ad.24. Zamknięcie sesji
W ostatniej części posiedzenia wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy Krościenko Wyżne – Paweł Lorens podziękował wszystkim obecnym za udział
w posiedzeniu, a następnie zamknął XX Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne w dniu
28 listopada 2008 roku.
Protokołowała:
Małgorzata Wojtyczek
Data sporządzenia protokołu: 12 grudnia 2008 r.
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