P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2009
z posiedzenia Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 2 grudnia 2009 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1300 i trwało do godz.1430, z przerwą w godz. 1340 – 1350.
Siedzibą posiedzenia była sala narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecnych 15 radnych wg załączonej listy obecności.

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,
- Wiesław Gomółka
- Sołtys Sołectwa Pustyny,
(lista obecności w załączeniu).
W posiedzeniu brali udział również przedstawiciele prasy lokalnej.
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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2009 rok.
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 zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso w 2010 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne przez
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę
programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu
w Krościenku Wyżnym.
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na
2009 rok.
14. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
15. Zamknięcie sesji.

Ad. 1 Otwarcie obrad.
Rozpoczynając XXIX 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 w dzisiejszych obradach bierze
udział 15 Radnych, a więc Rada może podejmować prawomocne uchwały.
Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.
W kolejnym punkcie radni przystąpili do przyjęcia porządku obrad.
Wójt Gminy Krościenko Wyżne - J. Kuźnar złożył wniosek o wprowadzenie do
proponowanego porządku obrad pkt 6 w brzmieniu: „6. Podjęcie uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Krościenko Wyżne”. Pozostałe punkty
porządku obrad otrzymały numer kolejny.
Uzasadniając swój wniosek stwierdził, że w wyniku uprawomocnienia się wyroku
Sądu Wójt Gminy Krościenko Wyżne utracił prawo wybieralności.
W związku z brakiem innych wniosków co do proponowanego porządku obrad,
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu – 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ww. wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził głosowanie nad
porządkiem obrad wraz z przyjętym wnioskiem. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
15 radnych:
- „za” przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu – 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens stwierdził, że proponowany rozszerzony
porządek obrad został przyjęty.
Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
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5. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków
i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy
Krościenko Wyżne.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2009 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko
Wyżne na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób
fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne przez
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę
programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu
w Krościenku Wyżnym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na
2009 rok.
15. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
16. 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 15 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że PROTOKÓŁ z XXVIII Sesji Rady
Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 października 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).
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W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
B. Pudłowski, Wójt Gminy – J. Kuźnar, Sekretarz Gminy – J. Omachel, radny A. Dębiec,
radny P. Lorens, Skarbnik Gminy – G. Prugar, radna B. Folta.
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy
Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens przedstawił projekt przedmiotowej
uchwały. Następnie oddał głos Wójtowi Gminy – J. Kuźnarowi w celu umożliwienia złożenia
wyjaśnień.
W krótkim wystąpieniu Wójt Gminy – J. Kuźnar przedstawił wyjaśnienia, odnosząc
się do wyroku jak i do swojej pracy na rzecz Gminy Krościenko Wyżne.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji radni nie zabrali głosu,
w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził głosowanie. W trakcie
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
-„za” głosowało 7 radnych,
-„przeciw” – 8 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXIX/200/2009
w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Krościenko Wyżne nie została podjęta.
Ad. 7 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2009 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Skarbnikowi Gminy –
G. Prugarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinie Komisji Rady Gminy
Krościenko Wyżne do ww. projektu uchwały:
a) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – K. Zygarowicz
stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 5 głosy „za” (jednogłośnie),
b) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Z. Omachel stwierdził, że opinia
Komisji jest pozytywna – oddano 3 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 nad
projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
-„za” głosowało 15 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXIX/200/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2009 rok została podjęta (uchwała
w załączeniu).
Ad. 8 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Krościenko Wyżne na 2009 rok.
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Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Skarbnikowi Gminy –
G. Prugarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinie Komisji Rady Gminy Krościenko
Wyżne do ww. projektu uchwały:
a) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – K. Zygarowicz
stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 5 głosy „za” (jednogłośnie),
b) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Z. Omachel stwierdził, że opinia
Komisji jest pozytywna – oddano 3 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 nad
projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
-„za” głosowało 15 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXIX/201/2009
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. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób
fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso w 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Skarbnikowi Gminy –
G. Prugarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinie Komisji Rady Gminy
Krościenko Wyżne do ww. projektu uchwały:
a) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – K. Zygarowicz
stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 5 głosy „za” (jednogłośnie),
b) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Z. Omachel stwierdził, że opinia
Komisji jest pozytywna – oddano 3 głosy „za” (jednogłośnie),
c) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– G. Kondracki 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 nad
projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
-„za” głosowało 15 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXIX/202/2009
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2010 roku została podjęta
(uchwała w załączeniu).
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Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso w 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Skarbnikowi Gminy –
G. Prugarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinie Komisji Rady Gminy
Krościenko Wyżne do ww. projektu uchwały:
a) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – K. Zygarowicz
stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 5 głosy „za” (jednogłośnie),
b) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Z. Omachel stwierdził, że opinia
Komisji jest pozytywna – oddano 3 głosy „za” (jednogłośnie),
c) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– G. Kondracki 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 15 radnych:
-„za” głosowało 15 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXIX/203/2009
w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2010 roku
została podjęta (uchwała w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził przerwę w godz. 1330 – 1350.
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos
Skarbnikowi Gminy – G. Prugarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinie Komisji Rady Gminy
Krościenko Wyżne do ww. projektu uchwały:
a) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – K. Zygarowicz
stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 5 głosy „za” (jednogłośnie),
b) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Z. Omachel stwierdził, że opinia
Komisji jest pozytywna – oddano 3 głosy „za” (jednogłośnie),
c) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– G. Kondracki stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za”
(jednogłośnie).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
A. Dębiec, Skarbnik Gminy – G. Prugar.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zarządził
głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
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-„za” głosowało 15 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXIX/204/2009
w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok została podjęta (uchwała
w załączeniu).
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne przez podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Sekretarzowi Gminy –
J. Omachlowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Obywatelskich do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich - K. Zygarowicz
stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 5 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 nad
projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
-„za” głosowało 15 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXIX/205/2009
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół
prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne przez podmioty niezaliczane do
sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania tych dotacji została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające
podstawę programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu
w Krościenku Wyżnym.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens oddał głos Sekretarzowi Gminy –
J. Omachlowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Sekretarz Gminy – J. Omachel, w imieniu Wójta Gminy po uzgodnieniu z Wydziałem
Prawnym i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.
Wniósł, aby:
1) skreślić się § 4,
2) oznaczenie § 5, § 6 i § 7 zmieniło się na § 4, § 5 i § 6.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinie Komisji Rady Gminy
Krościenko Wyżne do ww. projektu uchwały:
a) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – K. Zygarowicz
stwierdził, że opinia Komisji jest pozytywna – oddano 5 głosy „za” (jednogłośnie),
b) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Z. Omachel stwierdził, że opinia
Komisji jest pozytywna – oddano 3 głosy „za” (jednogłośnie).
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W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
W. Michna, Sekretarz Gminy – J. Omachel, radny P. Lorens, radny K. Zygarowicz, Wójt
Gminy – J. Kuźnar, Skarbnik Gminy – G. Prugar.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy P. Lorens zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
-„za” głosowało 15 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXIX/206/2009
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową
wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym
została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 14 Podjęcie uchwały 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 uchwały oraz w imieniu Wójta Gminy zgłosił
autopoprawkę.
Zmiany dot. ust. 5 i 6.
- w ust. 5 wprowadzono dodatkowo dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” z kwotą 5 600zł, w wyniku
czego ust. 5 otrzymał nowe brzmienie:
„5 Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok
o kwotę 123 800,00 zł”.
754
75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
1. Wydatki bieżące

5 600,00
5 600,00
5 600,00

- w ust. 6 wprowadzono dodatkowo dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” z kwotą 5 600zł,
natomiast w dziale 600 rozdziale 60016 w wydatkach bieżących w ramach kwoty
16 000zł wyodrębniono paragraf „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” z kwotą
2 500zł, w wyniku czego ust. 6 otrzymał nowe brzmienie:
„6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok
o kwotę 123 800,00 zł”.
600
60016

754

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

16 000,00

Drogi publiczne gminne
1. Wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

16 000,00
16 000,00
2 500,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
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75412

Ochotnicze straże pożarne
1. Wydatki majątkowe, w tym:
- zakup środków trwałych

5 600,00
5 600,00
5 600,00

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisji Budżetu
i Finansów do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Z. Omachel stwierdził, że opinia
Komisji (nie uwzględniająca autopoprawki Wójta Gminy) jest pozytywna – oddano 3 głosy
„za” (jednogłośnie).
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji głos zabrali: radny
Z. Omachel, Skarbnik Gminy – G. Prugar, radny Z. Liput, Sekretarz Gminy – J. Omachel,
Wójt Gminy – J. Kuźnar.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy P. Lorens zarządził głosowanie
nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
-„za” głosowało 13 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXIX/207/2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok została podjęta
(uchwała w załączeniu).

Ad. 15 Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy – P. Lorens zapoznał obecnych z następującymi
pismami:
1) informacją ze spotkania w dniu 17 listopada 2009 r. przedstawicieli „liderów założycieli” Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą
w Rzeszowie,
2) pismem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym
skierowanym do Wójta Gminy oraz Rady Gminy w sprawie wprowadzenia do
budżetu Gminy na 2010 rok zadania dot. remontu obiektu OSP w Krościenku
Wyżnym i zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł
przeznaczonych na zakup materiałów niezbędnych do rozpoczęcia prac.
Ww. pisma w załączeniu.
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusji jako pierwszy głos zabrał
Sołtys Sołectwa Pustyny – Wiesław Gomółka. Zwrócił się on Wójta Gminy z prośbą
o rozważenie możliwości dokonywania przez mieszkańców opłat za wywóz odpadów
komunalnych u sołtysów.
Wójt Gminy – J. Kuźnar powiedział, że uchwała Rady Gminy może uregulować takie zasady.
Sekretarz Gminy – J. Omachel odnosząc się do powyższego problemu powiedział, że na
następną sesję Rady Gminy zostanie przygotowana informacja, czy jest możliwość podjęcia
odrębnej uchwały Rady Gminy, określającej zasady dokonywania opłat.
Następnie radny Z. Omachel zapytał, czy wpłynęły dokumenty z sądu do Rady
Gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że tak i dlatego na tej podstawie wprowadzono
projekt uchwały do porządku obrad sesji.
Radny Z. Omachel i radny A. Dębiec zwrócili się z prośbą o odczytanie wyroku sądu.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że nie wydaje się to konieczne i że wyrok sądu
znajduje się u p. Sekretarza, gdzie można się z nim zapoznać. W celu wyjaśnienia
wątpliwości odczytał ponownie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
Wójt Gminy Jan Kuźnar poinformował, że zainteresowanym wyśle wyrok.
Następnie Sekretarz Gminy – J. Omachel na prośbę Komisji Budżetu i Finansów
odczytał obecnym przygotowaną informację, dotyczącą odśnieżania dróg na terenie Gminy
Krościenko Wyżne. Informacja ta znajduje się do wglądu u p. St. Śliwińskiego
i u p. Sekretarza.
Radny A. Dębiec zadał pytanie, czy gmina ma wpływ na inwestycję, prowadzoną
przez Starostwo Powiatowe dot. remontu mostu i ulicy Marynkowskiej Radny A. Dębiec
poruszył problem wysepki na skrzyżowaniu ul. Marynkowskiej. Ocenił, że skręt w lewo
z ul. Północnej na ul. Marynowską jest zbyt wąski.
Wójt Gminy powiedział, że usterka dot. szerokości jezdni pozostawionej przy wysepce
została zgłoszona Panu M. Peperze - Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg.
Ad. 16 Zamknięcie sesji.
W ostatniej części posiedzenia wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy - Paweł Lorens złożył obecnym na posiedzeniu sesji Rady Gminy życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Następnie podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął XXIX 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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