P R O T O K Ó Ł NR XXII/2009
z posiedzenia Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 26 lutego 2009 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1200 i trwało do godz.1600, z dwoma krótkimi przerwami
w godz. 1300- 1310 i 1430 - 1440.
Siedzibą posiedzenia była sala narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności: obecnych 14 radnych, nieobecny 1 radny - Jacek
Frydrych (lista obecności w załączeniu).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Kuźnar
- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Jan Omachel
- Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne,
- Grzegorz Prugar
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
- Jan Kumor
- Radca Prawny Gminy Krościenko Wyżne,
- Wiesław Gomółka
- Sołtys Sołectwa Pustyny,
- Krzysztof Smerecki
- Sekretarz Miasta Krosna,
- Wira Jankowska
- Członek Koła Hospicyjno – Charytatywnego w Krośnie.
(lista obecności w załączeniu).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Promocja akcji „Pola Nadziei” przez wolontariuszy Koła Hospicyjno –
Charytatywnego w Krośnie (prezentacja multimedialna).
6. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz
wydanych zarządzeniach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne
na 2009 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia przewodniczących
i ich zastępców stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krościenku Wyżnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania
nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno –
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wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego nauczycieli szkół prowadzonych przez
Gminę Krościenko Wyżne.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady
Gminy Krościenko Wyżne.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Krościenko Wyżne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
16. Sprawozdania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne
z działalności komisji w 2008 roku.
17. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne
na 2009 rok.
18. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
19. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
20. Zamknięcie sesji.
Ad. 1 Otwarcie obrad
Rozpoczynając XXII Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne, Przewodniczący Rady
Gminy –
Paweł
Lorens otworzył obrady,
powitał wszystkich radnych
oraz obecnych na posiedzeniu gości – Panią Wirę Jankowską – Członka Koła Hospicyjno –
Charytatywnego w Krośnie oraz Pana Krzysztofa Smereckiego – Sekretarza Miasta Krosna.
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 12 radnych Gminy Krościenko Wyżne.
Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad
W kolejnym punkcie radni przystąpili do przyjęcia porządku obrad. Radni nie zgłosili
wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, w związku z czym Przewodniczący
Rady Gminy – Paweł Lorens zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
12 radnych:
- „za” przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu – 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że proponowany porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Realizując punkt czwarty prowadzący posiedzenie zapytał, czy są uwagi do protokołu
z poprzedniej sesji.
W związku z brakiem uwag, przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 12 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że PROTOKÓŁ NR XXI/2008 z dnia 30
grudnia 2008 roku został przyjęty przez Radę Gminy Krościenko Wyżne.
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Ad. 5 Promocja akcji „Pola Nadziei” przez wolontariuszy Koła Hospicyjno –
Charytatywnego w Krośnie (prezentacja multimedialna)
Pan Sekretarz Miasta Krosna – Krzysztof Smerecki oraz Pani Wira Jankowska –
członek Koła Hospicyjno – Charytatywnego w Krośnie przedstawili ideę akcji „Pola
Nadziei”.
Głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący RG – Paweł Lorens, Pani W. Jankowska, Pan
K. Smerecki.
W trakcie na salę narad przyszli radni: A. Dębiec, radna B. Folta.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens ogłosił
kilkuminutową przerwę w godz. 1300-1310.
Ad. 6 Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał
oraz wydanych zarządzeniach.
Wójt Gminy Krościenko Wyżne – Jan Kuźnar przedstawił informację za okres
międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach (informacja
w załączeniu).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
Z. Omachel, radny B. Pudłowski, Wójt Gminy – J. Kuźnar, Sekretarz Gminy – J. Omachel.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne
na 2009 rok
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Skarbnikowi Gminy – G. Prugarowi.
Skarbnik Gminy poinformował, że budżet Gminy na 2009 rok powstał na podstawie
dokumentów otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz planów
finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy.
Następnie Skarbnik Gminy odczytał UCHWAŁĘ NR VII/63/2008 z dnia 11 grudnia
2008 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii
o prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy
Krościenko Wyżne oraz UCHWAŁĘ NR VII/49/2008/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu
budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok. Niniejsze uchwały stanowią załącznik do
protokołu.
W trakcie odczytywania w/w uchwał Skarbnik Gminy odniósł się do uwag w nich
zawartych.
W dalszej części została przedstawiona prezentacja projektu budżetu Gminy
Krościenko Wyżne na 2009 rok.
Po wystąpieniu Skarbnika Gminy, Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens poprosił
o opinie dot. projektu budżetu:
1) Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – pana
K. Zygarowicza,
Przewodniczący Komisji poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 5 głosów
„za” (jednogłośnie).
Komisja złożyła wniosek do Wójta Gminy Krościenko Wyżne dotyczący kontynuacji
ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Pustyny od ul. Kościelnej do ul. Granicznej.
Wniosek, który został przyjęty przez Komisję 4 głosami „za” (jednogłośnie) – nie
wpłynął na zmiany w projekcie budżetu, nie wskazano źródła jego finansowania, jedynie
stwierdzono że wniosek należy zrealizować w przypadku pojawienia się dodatkowych środków
finansowych.

3

PROTOKÓŁ NR XXII/2009
z posiedzenia Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 roku

2) Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – pana G. Kondrackiego.
Przewodniczący Komisji poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy
„za” (jednogłośnie).
Komisja złożyła dwa wnioski do Wójta Gminy Krościenko Wyżne:
 w sprawie wygospodarowania środków na remont drogi rolniczej prostopadłej do
ul. Dukielskiej – przebiegającej przy posesji Pana Zycha w kierunku Cmentarza,
 w sprawie rozpoczęcia prac budowy chodnika przy ul. Brzozowskiej.
Wnioski te zostały przyjęte przez Komisje 4 głosami „za” (jednogłośnie). Nie wpłynęły one na
zmiany w projekcie budżetu na 2009 rok – były jedynie sugestią Komisji o ich wykonanie
w przyszłości.
3) Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – pana Z. Omachla.
Przewodniczący Komisji oznajmił, że opinia Komisji jest pozytywna. Komisja oddała 4 głosy
„za” (jednogłośnie).
Komisja złożyła wniosek, aby w § 13, ust. 1 pkt 3 projektu budżetu Gminy Krościenko
Wyżne na 2009 rok otrzymał brzmienie:
„3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów między rozdziałami,
w ramach rozdziałów między paragrafami z wyjątkiem wydatków majątkowych”.
Wyżej wymieniony wniosek został przyjęty przez Komisję 4 głosami „za” (jednogłośnie).
Następnie Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne
– Janu Kuźnarowi w celu przedstawienia przez Wójta Gminy stanowiska w sprawie opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i wniosków komisji.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
Z. Omachel, Wójt Gminy – J. Kuźnar, radny B. Pudłowski, Skarbnik Gminy – G. Prugar,
Przewodniczący RG – P. Lorens, radny A. Dębiec, radny K. Zygarowicz.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
-„za” głosowało 5 radnych,
- „przeciw” – 7 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Wniosek Komisji Budżetu i Finansów nie został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok. W głosowaniu
jawnym uczestniczyło 14 radnych:
-„za” głosowało 12 radnych,
-„przeciw” 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXII/150/2009
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok została podjęta
(uchwała w załączeniu).
Ad. 8 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne
Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne – J. Omachel przedstawił projekt przedmiotowej
uchwały.
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów: radnego A. Dębca, radnego
K. Zygarowicza, radnego K. Podkula, radnego G. Kondrackiego.
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Radca prawny J. Kumor zgłosił sprzeciw dla kandydatury radnego K. Zygarowicza,
uzasadniając że Z-ca Przewodniczącego RG nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.
Po wyrażeniu zgody przez radnego K. Podkula i radnego G. Kondrackiego
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens zarządził głosowanie nad zamknięciem listy
kandydatów.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” zamknięciem listy kandydatów głosowało 12 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu głosowało 2 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
-„za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu - 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXII/151/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Krościenko Wyżne została podjęta (uchwała w załączeniu).
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w godzinach
14 - 1440, w celu ukonstytuowania się Komisji oraz wyboru Przewodniczącego i Z-cy
Przewodniczącego.
30

Ad. 9 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia
przewodniczących i ich zastępców stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne
Po przerwie Sekretarz Gminy – J. Omachel przedstawił projekt przedmiotowej
uchwały.
Radni dokonali wyboru Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krościenko Wyżne w składzie:
- Przewodniczący - radny M. Hebda,
- Zastępca Przewodniczącego – radny K. Podkul.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
-„za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu - 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXII/152/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i ich zastępców stałych
Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym
Sekretarz Gminy – J. Omachel przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady
Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
14 radnych:
- „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
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-„wstrzymało się” od głosu - 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXII/153/2009 zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku
Wyżnym została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej
Sekretarz Gminy – J. Omachel przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
14 radnych:
- „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu - 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXII/154/2009
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania
nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
oraz dodatku mieszkaniowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krościenko
Wyżne
Sekretarz Gminy – J. Omachel przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
W trakcie na sale narad przyszedł Z-ca Wójta Gminy Krościenko Wyżne – Tomasz
Czarnowski.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisji.
Kazimierz Zygarowicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich
przedstawił pozytywną opinię Komisji – oddano 5 głosów „za”.
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady
Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
14 radnych:
- „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu - 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXII/155/2009
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu
na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne została podjęta
(uchwała w załączeniu).
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Ad. 13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji
Rady Gminy Krościenko Wyżne
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Wojewody Podkarpackiego dotyczące
nieprawidłowości w UCHWALE NR XXI/143/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne (pismo w załączeniu).
Sekretarz Gminy – J. Omachel przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
14 radnych:
- „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu - 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXII/156/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Krościenko
Wyżne została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Krościenko Wyżne
Sekretarz Gminy – J. Omachel przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
W otwartej dyskusji głos zabrali: radny A. Dębiec, radny G. Kondracki, Przewodniczący RG
– P. Lorens, radca prawny – J. Kumor, Wójt Gminy – J. Kuźnar, radny Z. Omachel.
Radny Z. Omachel zgłosił wniosek o wykreślenie w § 1 ust. 1 pkt 1 w projekcie uchwały
w brzmieniu:
„1) Radny jest członkiem co najmniej jednej stałej Komisji”.
Ponadto Wójt Gminy zgłosił autopoprawkę, aby w § 1 ust. 1 pkt 2 projektu uchwały otrzymał
brzmienie:
„2) Komisje mogą odbywać posiedzenia z udziałem przedstawicieli środowisk
społecznych z głosem doradczym, których przedmiot działania jest związany z zakresem
pracy Komisji”.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Z. Omachla.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 7 radnych,
- „przeciw” – 1 radny,
-„wstrzymało się” od głosu 6 radnych.
W wyniku głosowania wniosek radnego Z. Omachla został przyjęty.
Następnie Przewodniczący rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały
wraz z przyjętymi zmianami. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu - 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXII/157/2009
w sprawie zmian w Statucie Gminy Krościenko Wyżne została podjęta wraz
z przyjętymi zmianami (uchwała w załączeniu).
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko Wyżne
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens poprosił o opinie Komisji opiniującej
projekt uchwały.
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G. Kondracki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska oznajmił, iż opinia Komisji jest pozytywna – oddano 3 głosy „za”, 1 głos
„wstrzymujący się”.
Z. Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że opinia Komisji jest
pozytywna – oddano 2 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek MPGK w Krośnie
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Krościenko Wyżne na okres od 01.04.2009 r. do 31.03.2010 r.,
wraz z jego uzasadnieniem, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Sekretarz Gminy – J. Omachel.
W otwartej dyskusji głos zabrali: radny K. Zygarowicz, radca prawny – J. Kumor, Sekretarz
Gminy – J. Omachel.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. W głosowaniu
jawnym uczestniczyło 14 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 4 radnych,
„wstrzymał się” od głosu 2 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXII/158/2009
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko Wyżne została podjęta (uchwała
w załączeniu).
Ad. 16 Sprawozdania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Krościenko
Wyżne z działalności komisji w 2008 roku
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens poprosił Przewodniczących Komisji
Stałych o przedstawienie sprawozdań, tj.:
a) p. K. Zygarowicza – Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich,
b) p. G. Kondrackiego – Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska,
c) p. Zdzisława Omachla – Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu.
Ad. 17 Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne
na 2009 rok
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens poprosił o przedstawienie planu pracy
Komisji Stałych Gminy Krościenko Wyżne na rok 2009, przez:
a) p. K. Zygarowicza – Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich,
b) p. G. Kondrackiego – Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska,
c) p. Zdzisława Omachla – Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
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Plany pracy na 2009 rok poszczególnych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady
Gminy zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
-„za” przyjęciem planów pracy stałych Komisji głosowało 14 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu - 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że plany pracy stałych Komisji Rady
Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok zostały przyjęte.
Ad. 18 Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens przedstawił plan pracy Rady Gminy
Krościenko Wyżne na 20009 rok (plan pracy w załączeniu do protokołu).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady
Gminy zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” przyjęciem planu pracy głosowało 14 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu - 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że plan pracy Rady Gminy Krościenko
Wyżne na 2009 rok został przyjęty.
Ad. 19 Wolne wnioski, interpelacje i zapytania
Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens odczytał pisma, jakie
zostały skierowane do Rady Gminy, tj.:
1) pismo Pana Sebastiana Szoty w sprawie rozszerzenia ilości punktów sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne,
2) wniosek z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krościenko Wyżne dotyczący przebiegu
granicy pomiędzy wsią Krościenko Wyżne a nowo tworzoną wsią o nazwie Pustyny,
3) pismo Sądu Rejonowego w Krośnie w sprawie zawiadomienia, iż w dniu 10 marca
2009 roku odbędzie się rozprawa przeciwko Wójtowi Gminy - Janowi Kuźnarowi.
W/w pisma stanowią załączniki do protokołu.
Głos w otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji zabrali: radny Z. Omachel,
Wójt Gminy – J. Kuźnar, Z-a Wójta Gminy – T. Czarnowski, radny G. Kondracki, radny
K. Zygarowicz.
W otwartej dyskusji Radny Z. Omachel podjął temat nowej drogi zaplanowanej do cmentarza
w miejscowości Krościenko Wyżne od strony przysiółka, Pustyny.
Radny Z. Omachel zwrócił się zapytaniem do Radnego G. Kondrackiego - Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
- Czy opiniowany był wniosek, jeśli chodzi o przebieg drogi, która ma być budowana?
Odpowiedz Radnego G. Kondrackiego:
- Nie było tego tematu na Komisji.
Do rozmowy włączył się Wójt Gminy – J. Kuźnar, Z-a Wójta Gminy – T. Czarnowski oraz
radny K. Zygarowicz. Wyjaśniono, że grunt na którym wyznaczono drogę, został przekazany
na ten cel przez Parafię Krościenko Wyżne, a jej przebieg uwzględnia fakt, że działki
położone od południowej strony cmentarza zostały zakupione przez Radę Parafialną Pustyn, z
przeznaczeniem na cmentarz dla mieszkańców Pustyn, co przemawia za tym aby ta droga
dochodziła do tych zakupionych działek.
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Radna G. Prugar – Gołda po usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady Gminy
opuściła salę narad.
Radny Z. Omachel zwrócił się z zapytaniem czy na następną sesję Rady Gminy zostaną
przygotowane druki oświadczeń majątkowych radnych, na co Przewodnicy Rady Gminy
odpowiedział twierdząco.
Radny A. Dębiec odnosząc się do protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
wniósł, że nie zgadza się co do zmian dotyczących procedury odwołania Przewodniczącego
RG, jakie zostały wprowadzone do niniejszego protokołu, na co Przewodnicy Rady Gminy
stwierdził, iż jest przekonany że temat ten został w rzetelny sposób przedstawiony
w cytowanym Protokole.
Ad. 20 Zamknięcie sesji
W ostatniej części posiedzenia wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy - Paweł Lorens podziękował wszystkim radnym oraz zaproszonym gościom za
udział w posiedzeniu i zamknął XXII Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Małgorzata Wojtyczek
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