P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2009
z posiedzenia Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 25 września 2009 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1305 i trwało do godz.1525, z przerwą w godz. 1355 – 1405.
Siedzibą posiedzenia była sala narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności:
- obecnych 8 radnych,
- nieobecnych 7 radnych: Dębiec Antoni, Folta Bernadeta, Frydrych Jacek, Kielar Marzena,
Omachel Zdzisław, Podkul Waldemar, Pudłowski Bolesław.
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,
(lista obecności w załączeniu).
W posiedzeniu uczestniczyła również publiczność: mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne oraz
przedstawiciel mediów lokalnych.
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 przystąpienia do stowarzyszenia „Podkarpacka sieć
szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie”.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Krościenko Wyżne na 2009 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Przedszkole
na dobry początek startu życiowego” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007 – 2013 - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie
Gminy Krościenko Wyżne w 2010 roku na realizację zadania pn. „Zakup
samochodu – śmieciarki z systemem HDS na potrzeby zbiórki odpadów
segregowanych z terenu gminy Krościenko Wyżne” w ramach PROW na lata
2007-2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Krośnieńskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Wisłok w
ciągu drogi powiatowej nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne wraz
z przebudową dojazdów w miejscowości Krościenko Wyżne”.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne
na 2009 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały
Nr XXV/178/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 czerwca 2009 r. w
sprawie ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXII/150/2009 Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Krościenko Wyżne na 2009 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego
Przedszkola w Krościenku Wyżnym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko
Wyżne.
15. Podjecie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok.
16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
17. Zamknięcie sesji.

Ad. 1 Otwarcie obrad.
Rozpoczynając XXVII 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 Przewodniczący Rady Gminy–
Paweł Lorens na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji można podejmować
prawomocne uchwały. Zauważył, że w sesji uczestniczy 8 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 Wójt Gminy – J. Kuźnar.
Wnioskował on, aby pkt 8 otrzymał brzmienie:
„8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia jako partner do realizacji
projektu „Przedszkole na dobry początek startu życiowego” Działanie nr 9.1
o nazwie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie nr 9.1.1 „Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nie zgłoszono innych wniosków o uzupełnienie bądź zmianę proponowanego porządku
obrad, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens przystąpił do głosowania nad
wnioskiem złożonym przez Wójta Gminy. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
- „za” przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 8 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 przyjętym wnioskiem.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
- „za” przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 8 radnych,
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- „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 Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków
i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Podkarpacka sieć
szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie”.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne
na 2009 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia jako partner do realizacji
projektu „Przedszkole na dobry początek startu życiowego” Działanie nr 9.1
o nazwie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie nr 9.1.1 „Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy
Krościenko Wyżne w 2010 roku na realizację zadania pn. „Zakup samochodu –
śmieciarki z systemem HDS na potrzeby zbiórki odpadów segregowanych z terenu
gminy Krościenko Wyżne” w ramach PROW na lata 2007-2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu
na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej
nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne wraz z przebudową dojazdów w miejscowości
Krościenko Wyżne”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/178/2009
Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia
jednolitego tekstu Uchwały Nr XXII/150/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola
w Krościenku Wyżnym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
15. Podjecie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok.
16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
17. Zamknięcie sesji.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Następnie 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 8 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych,
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-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że PROTOKÓŁ z XXVI Sesji Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 26 sierpnia 2009 r. został przyjęty.
Ad. 5 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 przedmiotową informację (informacja w załączeniu).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
K. Zygarowicz, Wójt Gminy – J. Kuźnar, Sekretarz Gminy – J. Omachel, radny P. Lorens,
radna G. Prugar – Gołda.
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Podkarpacka sieć
szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie”.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Sekretarzowi Gminy Krościenko
Wyżne – J. Omachlowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens poprosił o zgłaszanie kandydatów
spośród radnych Gminy na reprezentanta Gminy w pracach stowarzyszenia „Podkarpacka sieć
szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie”.
Radny K. Zygarowicz zgłosił kandydaturę radnego P. Lorensa.
Radny P. Lorens wyraził zgodę.
W związku z brakiem innych kandydatów, Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
-„za” głosowało 7 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 1radny.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że kandydatura radnego P. Lorensa na
reprezentanta Gminy w pracach stowarzyszenia „Podkarpacka sieć szerokopasmowa
z siedzibą w Rzeszowie” została przyjęta.
Poproszony o głos Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – G. Kondracki stwierdził, że Komisja wydała pozytywną opinię 4 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny P. Lorens,
Sekretarz Gminy – J. Omachel.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził głosowanie
nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVII/184/2009
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Podkarpacka sieć szerokopasmowa z siedzibą
w Rzeszowie” została podjęta (uchwała w załączeniu).
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Ad. 7 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na
2009 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Wójtowi Gminy – J. Kuźnarowi,
który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens poprosił Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii:
a) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – K. Zygarowicz
stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – 5 głosy „za” (jednogłośnie),
b) Sekretarz Gminy – J. Omachel poinformował,, że opinia Komisji Budżetu
i Finansów jest pozytywna - oddano 3 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny P. Lorens,
Wójt Gminy – J. Kuźnar, radna G. Prugar-Gołda, Skarbnik Gminy – G. Prugar, radny
K. Zygarowicz, Sekretarz Gminy – J. Omachel.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVII/185/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2009 rok
została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia jako partner do realizacji
projektu „Przedszkole na dobry początek startu życiowego” Działanie nr 9.1
o nazwie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie nr 9.1.1 „Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Skarbnikowi Gminy –
G. Prugarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny P. Lorens,
Skarbnik Gminy – G. Prugar.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVII/186/2009
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia jako partner do realizacji projektu „Przedszkole
na dobry początek startu życiowego” Działanie nr 9.1 o nazwie „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty” Poddziałanie nr 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki została podjęta (uchwała w załączeniu).
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Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie
Gminy Krościenko Wyżne w 2010 roku na realizację zadania pn. „Zakup samochodu –
śmieciarki z systemem HDS na potrzeby zbiórki odpadów segregowanych z terenu gminy
Krościenko Wyżne” w ramach PROW na lata 2007-2013.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Wójtowi Gminy Krościenko
Wyżne – J. Kuźnarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Poproszony o głos Sekretarz Gminy – J. Omachel poinformował, że Komisja Budżetu
i Finansów nie wydała opinii w tej sprawie – oddając 3 głosy „wstrzymujące się”.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny P. Lorens,
Wójt Gminy – J. Kuźnar, radny K. Zygarowicz.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVII/187/2009
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Krościenko Wyżne w
2010 roku na realizację zadania pn. „Zakup samochodu – śmieciarki z systemem HDS na
potrzeby zbiórki odpadów segregowanych z terenu gminy Krościenko Wyżne” w ramach
PROW na lata 2007-2013 została podjęta (uchwała w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 – minutową przerwę w posiedzeniu w godz.
1355 – 1405.
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Krośnieńskiemu na realizację 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 wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Wójtowi
Gminy Krościenko Wyżne, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens poprosił Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii:
a) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– G. Kondracki stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za”
(jednogłośnie),
b) Sekretarz Gminy – J. Omachel poinformował,, że opinia Komisji Budżetu
i Finansów jest pozytywna - oddano 3 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
P. Lorens, radny K. Zygarowicz, Wójt Gminy – J. Kuźnar.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCH WAŁA NR XXVII/188/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania
pn. „Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1967R Korczyna –
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Krościenko Wyżne wraz z przebudową dojazdów w miejscowości Krościenko Wyżne”
została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne
na 2009 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens odczytał pismo Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 23.09.2009 r., znak WA-4000/6724/2009 dot. informacji,
że w dniu 22 października 2009 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
będzie rozpatrywało sprawę o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/183/2009 Rady
Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Krościenko Wyżne na 2009. Następnie Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Skarbnikowi
Gminy, który:
a) zapoznał obecnych z treścią Uchwały Nr XX/6724/2009 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 września 2009 r. dotyczącej wskazania Radzie
Gminy nieprawidłowości w Uchwale Nr XXVI/183/2009 Rady Gminy Krościenko
Wyżne z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko
Wyżne na 2009 rok oraz sposobu ich usunięcia w terminie do dnia 21 października
2009 r.,
b) przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na
2009 rok.
Następnie Wójt Gminy – J. Kuźnar zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały
następującej treści:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„W UCHWALE Nr XXVI/183/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 sierpnia
2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok, uchyla się
§ 3”.
2) oznaczenie § 5 i § 6 zmienia się na § 6 i § 7.
Poproszony o głos Sekretarz Gminy – J. Omachel poinformował, że opinia Komisji
Budżetu i Finansów do projektu uchwały jest pozytywna - oddano 3 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
K. Podkul, Skarbnik – G. Prugar, radny – P. Lorens,
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVII/189/2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok została podjęta
(uchwała w załączeniu).
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały
Nr XXV/178/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXII/150/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z
dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009
rok.
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Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Sekretarzowi Gminy –
J. Omachlowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny P. Lorens,
Sekretarz Gminy – J. Omachel.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVII/190/2009
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/178/2009 Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu
Uchwały Nr XXII/150/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok została podjęta
(uchwała w załączeniu).
Ad. 13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego
Przedszkola w Krościenku Wyżnym.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Sekretarzowi Gminy –
J. Omachlowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Poproszony o głos Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich –
K. Zygarowicz stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji radni nie zabrali głosu,
w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 8 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVII/191/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Krościenku
Wyżnym została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko
Wyżne.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Sekretarzowi Gminy –
J. Omachlowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Projekt uchwały uzasadnił Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens.
Podczas otwarcia przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji Wójt Gminy –
J. Kuźnar opuścił obrady.
W dyskusji radni nie zabrali głosu.
Poproszony o głos Sekretarz Gminy – J. Omachel poinformował, że Komisja Budżetu
i Finansów nie wydała opinii w tej sprawie – oddając 3 głosy „wstrzymujące się”.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 0 radnych.
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVII/192/2009
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne została podjęta
(uchwała w załączeniu).
Ad. 15 Podjecie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Skarbnikowi Gminy –
G. Prugarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii:
a) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – K. Zygarowicz
stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – 5 głosów „za” (jednogłośnie).
b) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– G. Kondracki:
1. odczytał wnioski Komisji:
1) aby w § 1 pkt 1 lit. a stawkę „0,68 zł od 1 m2 powierzchni”, zastąpić stawką
„0,66 zł od 1 m2 powierzchni” – wniosek został przyjęty (4 głosy „za”)
2) aby w § 1 pkt 2 lit. e stawkę „2,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”, zastąpić
stawką „2,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej” – wniosek został przyjęty
(4 głosy „za”),
2. stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
c) Sekretarz Gminy – J. Omachel:
1. odczytał wniosek Komisji Budżetu i Finansów:
1) aby w § 1 pkt 1 lit c stawkę „0,13 zł od 1 m2 powierzchni”, zastąpić stawką
„0,12 zł od 1 m2 powierzchni” – wniosek przyjęty 3 głosy „za” (jednogłośnie),
2) poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna – 3 głosy „za”
(jednogłośnie).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: Skarbnik Gminy
– G. Prugar, radny P. Lorens, Sekretarz Gminy – J. Omachel, radny G. Kondracki.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
wnioskami Komisji.
I. aby w § 1 pkt 1 lit. a stawkę „0,68 zł od 1 m2 powierzchni”, zastąpić stawką
„0,66 zł od 1 m2 powierzchni”:
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty.
II. aby § 1 pkt 2 lit. e stawkę „2,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”, zastąpić stawką
„2,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
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-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty.
III. w § 1 pkt 1 lit c stawkę „0,13 zł od 1 m2 powierzchni”, zastąpić stawką „0,12 zł od 1 m2
powierzchni”
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały
wraz z przyjętymi wnioskami. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 8 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVII/193/2009
w sprawie w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok została podjęta (uchwała
w załączeniu).
Ad. 16 Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zapoznał obecnych z pismem fundacji
„Trzeźwy umysł” o efektach kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (pismo
w załączeniu).
Następnie Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi Gminy – J. Kuźnarowi
otrzymanej podwyżki. Stwierdził, że jest ona wyrazem uznania ze strony Rady Gminy
i mieszkańców za dotychczasowe działania, jak również motywacją do dalszej pracy.
Wójt Gminy w tym miejscu ustosunkował się do artykułu w gazecie „Nowiny” na temat
podwyżki Wójta.
Zabrał głos również w sprawie inwestycji prowadzonych w ostatnich latach w gminie.
Na koniec podziękował za podwyżkę mówiąc, że będzie to motywacja do dalszej pracy na rzecz
rozwoju naszej gminy.
Ad. 16 Zamknięcie sesji.
W ostatniej części posiedzenia wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy - Paweł Lorens podziękował obecnym za udział w posiedzeniu i zamknął XXVII
Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:
Małgorzata Wojtyczek-Skórka
Przewodniczący Rady
mgr inż. Paweł Lorens
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