P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2009
z posiedzenia Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 27 października 2009 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1300 i trwało do godz.1530, z przerwą w godz. 1410 – 1420.
Siedzibą posiedzenia była sala narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności. Nieobecny radny Jacek Frydrych.

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).
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków
i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
6. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krościenko
Wyżne w roku szkolnym 2008/2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu
właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/189/2009 Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Krościenko Wyżne na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne
na 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
11. 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
13. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o osobach, które nie
złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, o nieprawidłowościach
stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem
i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia i o działaniach
podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych
oświadczeniach majątkowych.
1.
2.
3.
4.
5.
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14. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
15. Zamknięcie sesji.

Ad. 1 Otwarcie obrad.
Rozpoczynając XXVIII 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 14 radnych Gminy Krościenko
Wyżne.
Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.
W kolejnym punkcie radni przystąpili do przyjęcia porządku obrad.
Radni oraz Wójt Gminy nie zgłosili wniosków o zmianę proponowanego porządku obrad,
wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens przystąpił do głosowania.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 14 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.
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 14 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 6 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że PROTOKÓŁ z XXVII Sesji Rady
Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 r. został przyjęty (protokół w załączeniu).
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
P. Lorens, Wójt Gminy – J. Kuźnar, radna G. Prugar – Gołda.
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Ad. 6 Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
Krościenko Wyżne w roku szkolnym 2008/2009.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Wójtowi Gminy – J. Kuźnarowi,
który przedstawił przedmiotową informację.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
P. Lorens, Wójt Gminy – J. Kuźnar, radny K. Zygarowicz.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu
właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Sekretarzowi Gminy –
J. Omachlowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
W imieniu Wójta Sekretarz Gminy – J. Omachel zgłosił autopoprawkę, aby:
w § 3:
a) ust. 1 otrzymał brzmienie:
„ 1. Na realizację zadania określonego w § 1 porozumienia Przejmujący otrzyma:- ---w 2009 roku dotacje celową w kwocie – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), w 2010 roku dotację celową w kwocie 19 950,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt złotych) tj. 9,5 km x 2 100,00 zł/km = 19 950,00 zł.”,
b) ust. 2 otrzymał brzmienie:
„2. Dotacja przekazana zostanie w:
2009 roku do 30 listopada – 2 000,00 zł,
2010 roku w następujących transzach:
- do 30 styczeń
– 3 325,00 zł,
- do 28 lutego
– 3 325,00 zł,
- do 30 marca
– 3 325,00 zł,
- do 30 kwietnia
– 3 325,00 zł,
- do 30 października
– 3 325,00 zł,
- do 30 listopada
– 3 325,00 zł.”,
c) ust. 3 otrzymał brzmienie:
„3 Rozliczenie końcowe dotacji za 2009 rok nastąpi do 10 stycznia 2010 r. natomiast za
2010 rok do 31 grudnia 2010 roku na podstawie faktur potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez Skarbnika Gminy”.
Poproszony o głos Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Z. Omachel
stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji radni nie zabrali głosu,
w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
-„za” głosowało 14 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVIII/194/2009
w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu
Krośnieńskiego – „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” została podjęta (uchwała
w załączeniu).
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Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/189/2009 Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Krościenko Wyżne na 2009 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Skarbnikowi Gminy –
G. Prugarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Poproszony o głos Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Z. Omachel
stwierdził, że Komisja złożyła wniosek o anulowanie projektu uchwały oraz zamieszczenie
zmian w nim zawartych do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Krościenko Wyżne na 2009 rok – oddano 3 głosy „za” i 1 głos „wstrzymujący się”.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
A. Dębiec, Skarbnik Gminy – G. Prugar, radny Z. Omachel, radny P. Lorens, Wójt Gminy –
J. Kuźnar, Radca Prawny – J. Kumor, Sekretarz Gminy – J. Omachel.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził głosowanie nad wnioskiem
złożonym przez Komisję Budżetu i Finansów. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
14 radnych:
-„za” głosowało 6 radnych,
-„przeciw” – 8 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ww. wniosek został odrzucony.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził głosowanie nad
projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 5 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVIII/195/2009
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/189/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia
25 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok
została podjęta (uchwała w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził przerwę w godz. 1410 – 1420.
W trakcie przerwy po uprzednim usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady Gminy,
posiedzenie opuścił radny G. Kondracki.
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne
na 2009 rok.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos
Skarbnikowi Gminy – G. Prugarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Poproszony o głos Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Z. Omachel stwierdził, że
opinia Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy głos zabrali: radny P. Lorens,
Skarbnik Gminy G. Prugar.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy P. Lorens zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
-„za” głosowało 12 radnych,
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-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVIII/196/2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok została podjęta
(uchwała w załączeniu).
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Skarbnikowi Gminy –
G. Prugarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Poproszony o głos Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Z. Omachel stwierdził, że
opinia Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
P. Lorens, Zastępca Wójta Gminy – T. Czarnowski.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy P. Lorens zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
-„za” głosowało 13 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVIII/197/2009
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 11 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.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Skarbnikowi Gminy –
G. Prugarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Poproszony o głos Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Z. Omachel stwierdził, że
Komisja nie wydała opinii w sprawie – oddano 4 głosy „wstrzymujące się”.
Komisja poprosiła o przedstawienie na sesji Rady Gminy informacji dotyczącej zestawienia
kosztów gminy za wywóz odpadów komunalnych oraz określenia ilości mieszkańców
dokonujących opłat za odpady.
Sekretarz Gminy – J. Omachel przedstawił powyższą informację.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
P. Lorens, Sekretarz Gminy – J. Omachel, radny B. Pudłowski, Skarbnik Gminy – G. Prugar,
radny Z. Omachel.

1. Radny Z. Omachel zgłosił wniosek do projektu uchwały, aby:
1) w § 1 ust. 1 pkt 1 kwotę 26 zł brutto (słownie dwadzieścia sześć złotych) rocznie od
mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy i przebywającego na terenie
gminy, który zdeklarował się do segregowania odpadów, jednak nie więcej niż
130,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści złotych) od rodziny,” zastąpić kwotą
22,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa złote) rocznie od mieszkańca
zameldowanego na pobyt stały lub czasowy i przebywającego na terenie gminy, który
zdeklarował się do segregowania odpadów, jednak nie więcej niż 110,00 zł brutto
(słownie: sto dziesięć złotych) od rodziny,”
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2. Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zgłosił wniosek do projektu uchwały, aby:
1) w § 1 ust. 1 pkt 2 kwotę 60 zł brutto (słownie sześćdziesiąt złotych) rocznie od
mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy i przebywającego na terenie
gminy, który nie zdeklarował się do segregowania odpadów, jednak nie więcej niż
300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych) od rodziny” zastąpić kwotą 80,00 zł brutto
(słownie: osiemdziesiąt złotych)rocznie od mieszkańca zameldowanego na pobyt
stały lub czasowy i przebywającego na terenie gminy, który nie zdeklarował się do
segregowania odpadów, jednak nie więcej niż 400,00 zł brutto (słownie: czterysta
złotych) od rodziny.”
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził głosowanie nad:
1) wnioskiem złożonym przez radnego Z. Omachla. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 13 radnych:
-„za” głosowało 7 radnych,
-„przeciw” – 2 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ww. wniosek został przyjęty.
2) wnioskiem złożonym przez radnego P. Lorensa. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
13 radnych:
-„za” głosowało 9 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ww. wniosek również został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens 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.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVIII/198/2009
zmieniająca 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
została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Skarbnikowi Gminy –
G. Prugarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Poproszony o głos Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Z. Omachel stwierdził, że
opinia Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy głos zabrali: radny P. Lorens,
Skarbnik Gminy – G. Prugar, Sekretarz Gminy – J. Omachel.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy P. Lorens zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
6

PROTOKÓŁ NR XXVIII/2009
z posiedzenia Rady Gminy Krościenko Wyżne w dniu 27 października 2009 roku

-„za” głosowało 13 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXVIII/199/2009
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2010 rok została podjęta
(uchwała w załączeniu).
Ad. 13 Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o osobach, które nie
złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, o nieprawidłowościach
stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem
i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia i o działaniach podjętych
w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach
majątkowych.
Sekretarz Gminy – J. Omachel w imieniu Wójta Gminy oraz Przewodniczący Rady
Gminy – P. Lorens przedstawili przedmiotową informację.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrał radny K. Zygarowicz.

Ad. 14 Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens odczytał otrzymane na jego ręce pismo
z dnia 06.10.2009 r., znak: MKS-95/2009 Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.
dot. prośby o podjęcie inicjatywy w sprawie zarezerwowania w budżecie Gminy na 2010 rok
środków na refundacje, mających zrekompensować Spółce zmniejszone własne wpływy ze
sprzedaży biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów z terenu Gminy Krościenko Wyżne.
Wójt Gminy – J. Kuźnar ustosunkował się do powyższego pisma mówiąc, że jego
ocena jest negatywna do prowadzenia tego rodzaju działań. Dotacja ta nie przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia przewozu na terenie gminy.
Skarbnik Gminy – G. Prugar również zabrał głos w powyższej sprawie. Zaznaczył, że
większość osób porusza się innymi formami komunikacji tj. busami, autobusami PKS a także
własnymi samochodami.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens odnosząc się do informacji przedstawionej
przez Wójta Gminy na początku sesji dot. realizacji zadań oświatowych w gminie podkreślił,
że gmina partycypowała w kosztach przejazdu w roku szkolnym, ponosząc koszty dowozu
dzieci z sołectw Pustyny i Zalesie. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 35 uczniów
(kwota 9 050 zł zabezpieczyła zakup biletów miesięcznych).
Następnie głos zabrała radna B. Folta. Zadała ona pytanie, czy na drogi wjazdowe
(mostki) na ul. Brzozowskiej, gdzie rozpoczęto prace związane z budową chodnika będzie
nawieziony kamień.
Zastępca Wójta Gminy – T. Czarnowski udzielając odpowiedzi powiedział, że przed zimą uda
się nawieźć mostki klińcem.
Na koniec Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Z Omachel powiadomił
obecnych, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26 października 2009 r. podjęła opinię
w sprawie przeznaczenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Krościenko
Wyżne. Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe przeznaczenie rezerwy celowej
w kwocie 8 000,00 zł - realizacja zadania nastąpi pod koniec grudnia 2009 r.
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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2009
z posiedzenia Rady Gminy Krościenko Wyżne w dniu 27 października 2009 roku

Ad. 15 Zamknięcie sesji.
W ostatniej części posiedzenia wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy - Paweł Lorens podziękował obecnym za udział w posiedzeniu i zamknął
XXVIII 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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