P R O T O K Ó Ł NR XXV/2009
z posiedzenia Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 23 czerwca 2009 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1200 i trwało do godz.1520, z przerwą w godz. 1340 - 1350.
Siedzibą posiedzenia była sala narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności: obecnych 12 radnych, nieobecnych 3 radnych:
Frydrych Jacek, Liput Zbigniew, Podkul Krzysztof.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Kuźnar
- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Tomasz Czarnowski
- Z-ca Wójta Gminy Krościenko Wyżne,
- Jan Omachel
- Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne,
- Grzegorz Prugar
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
- Jan Kumor
- Radca Prawny Gminy Krościenko Wyżne,
- Teresa Mazur
- Dyrektor SPGZOZ w Krościenku Wyżnym,
- Wiesław Mazur
- Dzielnicowy Gminy Krościenko Wyżne.
(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. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Krościenko Wyżne.
6. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz
wydanych zarządzeniach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku
Wyżnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krościenku Wyżnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krościenko
Wyżne środków stanowiących fundusz sołecki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości
Powiatu Krośnieńskiego – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno –
Iskrzynia wraz z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy
Krościenko Wyżne w latach 2010 – 2011 na realizację projektu pn. „Poprawa jakości
oferty kulturalnej w Gminie Krościenko Wyżne poprzez przebudowę i nadbudowę
Domu Ludowego w Pustynach” w ramach PROW na lata 2007 – 2013.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/160/2009 Rady Gminy Krościenko
Wyżne z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola
w Krościenku Wyżnym.
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14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXII/150/2009
Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
17. Zamknięcie sesji.

Ad. 1 Otwarcie obrad.
Rozpoczynając XXV Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne, Przewodniczący Rady Gminy
– Paweł Lorens otworzył obrady, powitał wszystkich Radnych oraz obecnych na posiedzeniu
gości.
Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
W drugim punkcie proponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy– 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.
Z wnioskiem o zmianę proponowanego porządku obrad wystąpił Sekretarz Gminy – J. Omachel.
Wnioskował on, aby pkt 15 otrzymał brzmienie:
15. „ Podjęcie oświadczenia Rady Gminy w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody”.
Uzasadniając powyższy wniosek Sekretarz Gminy poinformował, że wpłynęło rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Podkarpackiego o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXIV/168/2009
Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania imienia
pomnikowi przyrody. Rozstrzygnięcie nadzorcze stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej kolejności z wnioskiem o zmianę proponowanego porządku obrad wystąpił Wójt
Gminy – J. Kuźnar.
Wnioskował on, aby pkt 16 proponowanego porządku obrad otrzymał brzmienie:
16. „ Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie dofinansowania remontu mostu, budowy
dróg dojazdowych, chodnika i odwodnienia na drodze powiatowej przy ul. Marynkowskiej”.
W związku z powyższym punkty 17, 18 proponowanego porządku obrad otrzymały brzmienie:
17 „Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.”
18. „Zamknięcie sesji”.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: Radca prawny –
J. Kumor, radny K. Zygarowicz.
Nie zgłoszono innych wniosków o uzupełnienie bądź zmianę proponowanego porządku
obrad, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens przystąpił do głosowania nad
złożonymi wnioskami:
1) Sekretarza Gminy:
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ww. wniosek został przyjęty.
2) Wójta Gminy:
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W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ww. wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania proponowanego porządku
obrad, wraz z przyjętymi wnioskami.
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 rozszerzony porządek obrad został
przyjęty. Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Krościenko Wyżne.
6. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz
wydanych zarządzeniach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku
Wyżnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krościenku Wyżnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krościenko
Wyżne środków stanowiących fundusz sołecki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości
Powiatu Krośnieńskiego – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno –
Iskrzynia wraz z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy
Krościenko Wyżne w latach 2010 – 2011 na realizację projektu pn. „Poprawa jakości
oferty kulturalnej w Gminie Krościenko Wyżne poprzez przebudowę i nadbudowę
Domu Ludowego w Pustynach” w ramach PROW na lata 2007 – 2013.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/160/2009 Rady Gminy Krościenko
Wyżne z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w
Krościenku Wyżnym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXII/150/2009
Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
15. Podjęcie oświadczenia Rady Gminy w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody.
16. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie dofinansowania remontu mostu,
budowy dróg dojazdowych, chodnika i odwodnienia na drodze powiatowej przy
ul. Marynkowskiej
17. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
18. Zamknięcie sesji.
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
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Rada Gminy Krościenko Wyżne przystąpiła do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Do
protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili wniosków i uwag, w związku z czym
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził głosowanie:
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu głosowało 6 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 6 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że PROTOKÓŁ z XXIV Sesji Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 28 kwietnia 2009 roku został przyjęty.
Ad. 5 Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens udzielił głosu Dzielnicowemu Gminy
Krościenko Wyżne – Panu Wiesławowi Mazurowi, który przedstawił obecnym informację na
temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Krościenko Wyżne.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny P. Lorens,
Dzielnicowy W. Mazur, Wójt Gminy – J. Kuźnar, radny B. Pudłowski, radna B. Folta.
Ad. 6 Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz
wydanych zarządzeniach.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Wójtowi Gminy – J. Kuźnarowi,
który 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 A. Dębiec,
Wójt Gminy – J. Kuźnar, Sekretarz – J. Omachel, radny – P. Lorens, Skarbnik Gminy – G. Prugar.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens udzielił głosu Pani Teresie Mazur – Dyrektor
SPGZOZ w Krościenku Wyżnym, która przedstawiła sprawozdanie finansowe Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z pismem Rady Społecznej przy
SPGZOZ w Krościenku Wyżnym z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania uchwał oraz
stanowisk Rady Społecznej. Pismo to stanowi załącznik do protokołu.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: Wójt Gminy –
J. Kuźnar, Dyrektor SPGZOZ T. Mazur, radna G. Prugar – Gołda, radny P. Lorens.
Po zakończeniu dyskusji poproszony o głos Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
– Z. Omachel stwierdził, że Komisja wydała pozytywną opinię – 3 głosy „za” (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXV/171/2009 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens głos oddał Pani Teresie Mazur – Dyrektor
SPGZOZ w Krościenku Wyżnym, która przedstawiła obecnym projekt przedmiotowej uchwały.
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W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: Radca prawny –
J. Kumor, Dyrektor SPGZOZ T. Mazur, radna B. Folta, radna G. Prugar – Gołda.
Zostały zgłoszone autopoprawki, które wprowadzono do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała
proponowane zmiany w Statucie.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens poprosił o opinię
Komisji.
Kazimierz Zygarowicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich
stwierdził, że Komisja wydała pozytywną opinię – 5 głosów „za” (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. 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 XXV/172/2009 w sprawie
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krościenku Wyżnym została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krościenku Wyżnym.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens głos oddał Sekretarzowi Gminy Krościenko
Wyżne – J. Omachlowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny P. Lorens,
Sekretarz Gminy – J. Omachel, radny K. Zygarowicz, Skarbnik Gminy – G. Prugar.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens poprosił o opinię
Komisji.
Kazimierz Zygarowicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich
stwierdził, że Komisja wydała pozytywną opinię – 5 głosów „za” (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXV/173/2009 w sprawie
nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym została podjęta
(uchwała w załączeniu).
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krościenko
Wyżne środków stanowiących fundusz sołecki.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens głos oddał Sekretarzowi Gminy Krościenko
Wyżne – J. Omachlowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
B. Pudłowski, radny P. Lorens, Sekretarz Gminy – J. Omachel, radny Z. Omachel.
Po zakończeniu dyskusji poproszony o opinię Komisji Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów – Z. Omachel stwierdził, że Komisja wydała pozytywną opinię – 4 głosy „za”
(jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
-„za” głosowało 12 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXV/174/2009 w sprawie
zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krościenko Wyżne środków stanowiących
fundusz sołecki została podjęta (uchwała w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził 10 minutową przerwę w posiedzeniu
w godz. 1340-1350
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości
Powiatu Krośnieńskiego – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno – Iskrzynia
wraz z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne”.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens głos oddał Skarbnikowi
Gminy – Grzegorzowi Prugarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny P. Lorens, Skarbnik
– G. Prugar.
Po zakończeniu dyskusji poproszony o głos Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –
Z. Omachel stwierdził, że Komisja wydała pozytywną opinię – 4 głosy „za” (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. 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 XXV/175/2009 w sprawie
przejęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego –
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno – Iskrzynia wraz z budową chodnika
w miejscowości Krościenko Wyżne” została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy
Krościenko Wyżne w latach 2010 – 2011 na realizację projektu pn. „Poprawa jakości oferty
kulturalnej w Gminie Krościenko Wyżne poprzez przebudowę i nadbudowę Domu
Ludowego w Pustynach” w ramach PROW na lata 2007 – 2013.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens głos oddał Z-cy Wójta Gminy–
T. Czarnowskiemu, który omówił projekt uchwały.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny A. Dębiec, Z-ca
Wójta Gminy – T. Czarnowski, Wójt Gminy – J. Kuźnar, radny G. Kondracki.
Po zakończeniu dyskusji poproszony o głos Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
– Z. Omachel stwierdził, że Komisja wydała pozytywną opinię – 4 głosy „za” (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. 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 XXV/176/2009 w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Krościenko Wyżne w latach 2010 –
2011 na realizację projektu pn. „Poprawa jakości oferty kulturalnej w Gminie Krościenko
Wyżne poprzez przebudowę i nadbudowę Domu Ludowego w Pustynach” w ramach PROW
na lata 2007 – 2013 została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 13 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/160/2009 Rady Gminy Krościenko
Wyżne z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Krościenku
Wyżnym.
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Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens odczytał pismo Wojewody Podkarpackiego
z dnia 10 maja 2009 r. dotyczące nieprawidłowości zawartych w Uchwale Nr XXIII/160/2009
Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie utworzenia Publicznego
Przedszkola w Krościenku Wyżnym. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Następnie głos oddano Sekretarzowi Gminy – J. Omachlowi, który przedstawił projekt
przedmiotowej uchwały.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
K. Zygarowicz, Sekretarz Gminy – J. Omachel, Radca prawny – J. Kumor, radny P. Lorens.
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXV/177/2009 zmieniająca
Uchwałę Nr XXIII/160/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Krościenku Wyżnym została podjęta
(uchwała w załączeniu).
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXII/150/2009
Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Sekretarzowi Gminy – J. Omachlowi,
który wyjaśnił projekt przedmiotowej uchwały. Następnie Skarbnik Gminy – G. Prugar omówił
ostatnie zmiany w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
Radny A. Dębiec po usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady Gminy opuścił salę narad.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens poprosił
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii dotyczących zmian w budżecie Gminy
Krościenko Wyżne na 2009 rok:
a) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Z. Omachel stwierdził, że Komisja
wydała pozytywną opinię – 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
b) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
G. Kondracki stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – 3 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji radni nie zabrali głosu,
w związku z czym przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 radnych:
-„za” głosowało 10 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXV/178/2009 w sprawie
ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXII/150/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na
2009 rok została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 15 Podjęcie oświadczenia Rady Gminy w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens odczytał treść projektu oświadczenia Rady
Gminy w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji radni nie zabrali głosu,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 radnych:
-„za” głosowało 11 radnych,
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-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że oświadczenie Rady Gminy w sprawie
nadania imienia pomnikowi przyrody zostało podjęte (oświadczenie w załączeniu).
Ad. 16 Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie w sprawie dofinansowania remontu
mostu, budowy dróg dojazdowych, chodnika i odwodnienia na drodze powiatowej przy
ul. Marynkowskiej.
Wójt Gminy – J. Kuźnar poinformował Radę Gminy o sytuacji w przedmiotowej sprawie.
Skarbnik Gminy na prośbę Wójta odczytał pismo Starosty Krośnieńskiego z dnia
19 czerwca 2009 r. w związku z rozstrzygnięciem przetargu w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na zadanie „Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1967R
Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z przebudową dojazdów w miejscowości Krościenko Wyżne.
Pismo to stanowi załącznik do protokołu.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny P. Lorens,
Wójt Gminy – J. Kuźnar, radny Z. Omachel, radny G. Kondracki, Z-ca Wójta Gminy –
T. Czarnowski.
Radca prawny – J. Kumor odczytał treść proponowanej opinii w sprawie dofinansowania
zadania pn.: „Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1967R Korczyna Krościenko Wyżne wraz z przebudową dojazdów w miejscowości Krościenko Wyżne, po czym
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 radnych:
-„za” głosowało 11 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne wydała
pozytywną OPINIĘ w sprawie dofinansowania zadania „Przebudowa mostu na rzece Wisłok
w ciągu drogi powiatowej nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z przebudową
dojazdów w miejscowości Krościenko Wyżne”(opinia w załączeniu).
Ad. 17 Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał następujące dokumenty:
1) stanowisko Rady Społecznej przy SPGZOZ w Krościenku Wyżnym z dnia 27.06.2009 r.
w sprawie planowanych na terenie Ośrodka Zdrowia przedsięwzięć,
2) pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym – Pana
Rafała Przymusińskiego z dnia 8.06.2009 r. dotyczące prośby o przyznanie dotacji na
budowę ogrodzenia oddzielającego stadion przy GOSIR od ul. Sportowej.
Pisma stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że pisma te zostaną przekazane na ręce Pana
Wójta w celu podjęcia odpowiednich działań.
Następnie głos zabrał radny B. Pudłowski w sprawie ogrodzenia oddzielającego stadion przy
GOSiR od ul. Sportowej. Stwierdził, że zabezpieczenie w postaci ogrodzenia jest konieczne dla
bezpieczeństwa dzieci.
Radny Z. Omachel zadał pytanie, czy to zadanie nie było ujęte w planie zagospodarowania tych
działek i obiektów przy stadionie, na które pieniądze są wydawane.
Wójt Gminy – J. Kuźnar odpowiedział, że w wizji zagospodarowania terenu tworzenie
piłkochwytów nie było brane pod uwagę, ujęto w niej ogrodzenie stadionu. Przeznaczone przez
nas środki finansowe pozwoliły na wyprofilowanie terenu, stworzenie dojazdów do obiektu
i zostało przekazana kwota 40 000,00 zł, która została wykorzystana na stworzenie boiska
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piłkarskiego. To zadanie jest praktycznie wykonane, zostają środki rzędu 5-7 tyś zł (okaże się po
rozliczeniu) i można pomyśleć o wyższym - 4 metrowym ogrodzeniu. Tylko w tym układzie
trudno powiedzieć czy będziemy w stanie znaleźć prawie 400 000,00 zł i ograniczać środki
w innych działach. Nie ulega wątpliwości, że jest to potrzebna inwestycja.
Radny G. Kondracki zaznaczył, że ogrodzenie jest bardzo potrzebne szczególnie od strony
sportowej, z jedną uwagą – należałoby się przyjrzeć ogólnej i ostatecznej koncepcji, mając na
uwadze jak ten stadion będzie zagospodarowany oraz w którym miejscu będzie usytuowane
ogrodzenie.
Radny Z. Omachel zadał pytanie dotyczące prac nad dotacją do działalności przedszkola.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że projekt został złożony w terminie w miesiącu marcu w Delegaturze
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krośnie. Wskazano uchybienie formalne, jak w wielu projektach
– kwota w całości została wpisana w złej rubryce. Został złożony protest do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy. Po otrzymaniu odmownej odpowiedzi, kolejną drogą było napisanie protestu do
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Skarbnik stwierdził, że wskazano uchybienie a nie błąd
formalny, dopuszcza się możliwość poprawek; natomiast złożony wniosek był kompletny
z wpisaną kwotą, która w ogóle nie wpływa na tok sprawy i ewentualną kwotę dofinansowania została złamana zasada równości. Skarbnik poinformował, że po rozmowie z osobami które
składały bądź będą składać takie wnioski w innych województwach to instytucja pośrednicząca
robi ograniczenia formalne i proceduralne. Skarbnik Gminy powiedział, że czeka na odpowiedź
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pani Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podtrzymuje
nasze argumenty i miała wystosować pismo z urzędu. Nie jesteśmy odosobnieni, zauważono
wadliwe działanie generatora wniosku, którego wypełnienie kończy się zapisem „wniosek został
prawidłowo sporządzony”. Sprawa jest w toku, 23 maja zostało wysłane uzasadnienie łącznie
z dokumentacją do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i pozostaje czekanie na rozstrzygnięcie
w tej kwestii. Skarbnik G. Prugar stwierdził, że jest gotowy odwołać się do Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Od 1 kwietnia generator został poprawiony, mimo to dalej nie działa
prawidłowo.
Wójt Gminy dodał, że odwołanie ze strony Urzędu Gminy jest słuszne, gdyż generator powtórzył
w pozycji kwotę nie wpisaną przez pracownika, a kwota ta nie została w sumie podwojona. Koszt
całego wniosku jest zgodny z wprowadzoną przez nas kwotą. Należy domniemywać, że generator
wniosku przy podliczaniu sam dodał kwotę.
Radna G. Prugar-Gołda po usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady Gminy opuściła salę
narad.
Radny M. Hebda zadał pytanie, kiedy zostaną zamontowane tabliczki z nazwami ulic –
mieszkańcy pytają.
Wójt Gminy odpowiedział, że Pan Inspektor Śliwiński tworzy schemat ustawiania tych tabliczek,
pozostaje kwestia zamówienia bo słupki i tabliczki nie są tanie i nie wiadomo, czy uda się w tym
roku zabezpieczyć wszystkie pieniądze na wykonanie tego zadania. Zależy to od zlecenia,
wykonawstwa i środków finansowych, które możemy na ten cel przeznaczyć.
Radny Z. Omachel poruszył temat pomnika Grunwaldu. Zwrócił uwagę na to, że mieszkańcy
prosili, żeby sama bryła pomnika została zachowana.
Wójt Gminy – J. Kuźnar powiedział, że rola urzędu powinna się ograniczyć do przygotowania
terenu. Obchody Grunwaldzkie świadczą o pamięci narodowej, dlatego pomnik powinien powstać
z inicjatywy społeczeństwa. Są dwie wersje koncepcji pomnika: jedna została publikowana
w gazecie „Dębina”, druga zostanie niebawem przedstawiona. Wójt wyraził opinię, że powinien
powstać komitet budowy pomnika, który zajmie się również pozyskiwaniem środków
społecznych.
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Z-ca Wójta T. Czarnowski również zabrał głos, mówiąc, że intencją Urzędu Gminy jest to, aby
pomysły nie wychodziły od gminy, a aby temat był ogłoszony na forum publicznym i mieszkańcy
mogli wypowiedzieć się. Jesteśmy jak najdalsi od narzucania jakiejkolwiek formy bryły pomnika.
Czekamy na głosy społeczeństwa. Radni też mogą przedstawić wzory projektu pomnika, na pewno
propozycje te zostaną przedstawione do publicznej dyskusji.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zabrał głos:
1) Po pierwsze powiadomił radnych o wizycie odbytej z Panem Wójtem w Nadleśnictwie
w Krośnie w sprawie nawiązania współpracy odnośnie lasu „Dębina”. Intencją było
stworzenie tam uliczek sportowo – rekreacyjnych (np. uliczek dla dzieci, zjeżdżalni).
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi Gminy, aby przedstawił on odpowiedź
na wystosowane pismo ze strony Nadleśnictwa.
Wójt Gminy zgodził się z opinią Przewodniczącego Rady Gminy, że las powinien być
zagospodarowany pod kątem sportowo – rekreacyjnym(ławeczki, tablice informacyjne), tak aby
las zachęcał do spacerów i do rekreacji. Początkowo rozmowy prowadzone z Nadleśnictwem
w Krośnie były obiecujące, jednak Nadleśnictwo na piśmie negatywnie ustosunkowało się do
naszych propozycji.
2) Po drugie Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens przekazał podziękowania Panu
Wójtowi Gminy – J. Kuźnarowi oraz Panu Sołtysowi – B. Pudłowskiemu za udzieloną
pomoc materialną i ludzką dla Pani Cecylii Gierut – poszkodowanej w pożarze domu.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Pana Wójta z prośbą o dalszą pomoc dla tej
pani.
Radny B. Pudłowski w tym miejscu powiadomił, że Rada Sołecka ustaliła termin 5 lipca na
przeprowadzenie zbiórki na pomoc dla poszkodowanej. Jednocześnie radny podziękował Wójtowi
Gminy – J. Kuźnarowi oraz Z-cy Wójta – T. Czarnowskiemu za udzielone wsparcie.
Wójt Gminy – J. Kuźnar odpowiedział, że podziękowania są przyjemne, ale to co zrobiono do tej
pory to zbyt mało, żeby powiedzieć o zabezpieczeniu mienia tej pani. Inpektor T. Czarnowski
wykonał dokumentację techniczną remontu dachu w porozumieniu ze starostwem powiatowym.
Ad. 18 Zamknięcie sesji.
W ostatniej części posiedzenia wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy - Paweł Lorens podziękował Radnym i obecnym na posiedzeniu gościom za udział
w posiedzeniu i zamknął XXV Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Małgorzata Wojtyczek-Skórka
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Paweł Lorens
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