P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2010
z posiedzenia Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1100 i trwało do godz. 1420, z przerwą w godz. 1220 – 1230.
Siedzibą posiedzenia była sala narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecnych 11 radnych wg załączonej listy obecności. Nieobecni radni: Antoni Dębiec,
Grzegorz Kondracki, Jacek Frydrych, Wojciech Michna.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Omachel
- Pełniący Funkcję Wójta Gminy Krościenko Wyżne,
- Grzegorz Prugar
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
- Wiesław Gomółka
- Sołtys Sołectwa Pustyny,
(lista obecności w załączeniu).
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

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. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne
za I półrocze 2010 roku.
7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym
za I półrocze 2010 roku.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za I półrocze 2010 roku.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku
Wyżnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krościenku Wyżnym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krościenko Wyżne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Krościenko Wyżne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnie
z Województwem Podkarpackim projektu „PSeAP - Podkarpacki System eAdministracji Publicznej”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na
2010 rok.
15. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
16. Zamknięcie sesji.
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Ad. 1 Otwarcie obrad.
Rozpoczynając XXXVII 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 prowadzący posiedzenie – Paweł
Lorens na podstawie listy obecności stwierdził, że w dzisiejszych obradach bierze udział
10 Radnych, a więc Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.
W kolejnym punkcie radni przystąpili do przyjęcia porządku obrad.
Na obrady przyszła dotarła radna Marzena Kielar – obecnych 11 radnych.
Z wnioskiem o zmianę proponowanego porządku obrad wystąpił Pełniący Funkcję Wójta
Gminy – Jan Omachel. Wnioskował on, aby:
1) w miejsce dotychczasowego punktu 15 w brzmieniu:
„15. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania”., wprowadzić punkt 15 w brzmieniu:
„15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Krościenko Wyżne.”,
2) dotychczasowy punkt 15 w brzmieniu „Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.”,
realizować w punkcie 16,
3) dotychczasowy punkt 16 w brzmieniu „Zamknięcie Sesji”, realizować w punkcie
17.
Radni nie zgłosili wniosków o uzupełnienie bądź zmianę proponowanego porządku
obrad, wobec czego przystąpiono do głosowania nad wnioskiem złożonym przez Pełniącego
Funkcję Wójta Gminy. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 radnych:
- „za” przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu – 1 radny.
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens stwierdził, że w/w wniosek został
przyjęty.
Następnie przystąpiono do przegłosowania proponowanego porządku obrad wraz
z przyjętym wnioskiem. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 radnych:
- „za” przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu – 1 radny.
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens stwierdził, że proponowany
rozszerzony porządek obrad został przyjęty.
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Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

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. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne
za I półrocze 2010 roku.
7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym
za I półrocze 2010 roku.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za I półrocze 2010 roku.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku
Wyżnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krościenku Wyżnym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krościenko Wyżne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Krościenko Wyżne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnie
z Województwem Podkarpackim projektu „PSeAP - Podkarpacki System eAdministracji Publicznej”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na
2010 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Krościenko Wyżne.
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 prowadzący obrady zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
11 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu głosowało 7 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że PROTOKÓŁ z XXXVI Sesji Rady
Gminy Krościenko Wyżne z dnia 6 sierpnia 2010 r. został przyjęty (protokół
w załączeniu).
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Ad. 5 Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał
oraz wydanych zarządzeniach.
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens oddał głos Pełniącemu Funkcję Wójta
Gminy – Janu Omachlowi, który kolejno:
1) Przedstawił informację na temat wydanych w okresie od dnia 9 sierpnia do dnia
17 sierpnia 2010 r. zarządzeń – informacja w załączeniu.
2) Udzielił odpowiedzi na zapytania Przewodniczącego Rady Gminy, które miały
miejsce na ostatniej sesji Rady Gminy:
 w sprawie zniszczonego przepustu – boczna ul. Grunwaldzkiej, czy w sposób
właściwy zostały wytyczone granice działki będącej własnością gminy i działki
sąsiadującej – ponieważ wystąpiły rozbieżności co do ustalenia granicy zostało
przeprowadzone postępowanie rozgraniczające, ustalono stałe znaki pomiędzy
własnością drogową a własnością sąsiednich działek. Przepust został przesunięty
w miejsce, które nie koliduje z żadną z działek. W miejscu tym wycięto dwa
drzewa, rozsunięto poskładane gruzy i temat przejazdu został rozwiązany.
 działka nr 2859 figuruje jako własność Skarbu Państwa, w związku z czym gmina
nie jest władna podejmować na niej żadnych działań (upoważnione jest Starostwo
Powiatowe). Gmina (jako użytkownik), aby móc podejmować działania musi
wystąpić o skomunalizowanie drogi. Dlatego też wykonanie rowu odwadniającego
wzdłuż drogi gminnej przy Małej Dębinie, prowadzącego wody od lotniska
„Iwonicz” mogło być uzgadniane ze Starostwem.

1)

2)

3)
4)

Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel w dalszej kolejności udzielił
informacji na temat realizacji spraw bieżących w Gminie Krościenko Wyżne.
Remont ul. Granicznej w Pustynach – zadanie zostało zakończone. Zostało złożone
rozliczenie do Urzędu Wojewódzkiego. Czekamy na zwrot kosztów, jakie zostały
gminie przyrzeczone z Urzędu Wojewódzkiego.
Zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krościenko Wyżne w rejonie
ul. Grunwaldzkiej” oraz „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krościenko
Wyżne w rejonie ulicy Grunwaldzkiej” są kontynuowane. W między czasie wystąpił
problem w związku ze zmianą usytuowania przepompowni ścieków na działce
Państwa Pelczarów, problem ten powinien zostać pozytywnie rozwiązany.
Trwa realizacja zadania „Remont ul. Szkolnej w Krościenku Wyżnym”.
Rozpoczęto prace na ul. Polnej – wyrównano już pobocze, wykonano podkład pod
położenie asfaltu.

W otwartej dyskusji głos zabrał radny Paweł Lorens. Zapytał on, czy gmina podejmie
działania na temat przejęcia działki, tam gdzie były problemy z przejazdem. Pełniący Funkcję
Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że planowana jest komunalizacja dróg będących
własnością Skarbu Państwa. Dodał, że jego zamiarem jest również przekształcenie dróg
wewnętrznych na drogi gminne – m.in. ul. Grunwaldzka, ul. Spacerowa w celu, aby
zwiększyć możliwości na pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na ich remont.
Mówca wyjaśnił, że w przypadku dróg rolniczych dojazdowych do pól jest tylko jedno źródło
dofinansowania, natomiast w przypadku dróg gminnych, gmina może pozyskiwać dodatkowe
środki również w ramach innych programów – Schetynówki i inne. Poinformował, że
wyszczególniono ok. 80 działek do komunalizacji, bądź przejęcia decyzją Wojewody
w przypadku, kiedy działki te położone są w terenach rolnych, a mają nieuregulowany stan
prawny.
Radny Paweł Lorens zapytał następnie, czy na tym wykazie znajduje się również
działka nr 3731/2 (dojazd do Państwa Frączek, Pana Czaji, Państwa Frydrych). Nadmienił, że
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mieszkańcy w miesiącu czerwcu skierowali do Urzędu Gminy pismo o zwrot kosztów,
w związku z tym że ponieśli oni koszty na przystosowanie tej drogi do dowożenia materiałów
budowlanych.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że w czasie przerwy
rozpozna sprawę i udzieli odpowiedzi.
Radny Paweł Lorens zapytał następnie, czy w związku z wycinkiem drzew przy
wykonywaniu prac na bocznej ul. Grunwaldzkiej nie trzeba było żadnych pozwoleń oraz
jakiej szerokości jest wykonany przejazd.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że nie było wymagane
pozwolenie i nie zmieniono szerokości przejazdu, która wynosiła 6 m.
Wobec braku pytań ze strony Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy zamknął
dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad Sesji XXXVII.
Ad. 6 Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne
za I półrocze 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Skarbnikowi Gminy – Grzegorzowi
Prugarowi w celu przedstawienia przedmiotowej informacji. Poinformował on obecnych, że
informacja z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2010 roku została
szczegółowo omówiona na Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich stałych Komisjach Rady
Gminy Krościenko Wyżne.
Przedstawił zarządzenie Nr II/470/10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia
11 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krościenko
Wyżne za I półrocze 2010 roku, kolejno omawiając:
1) informację z wykonania dochodów budżetu Gminy Krościenko Wyżne
za I półrocze 2010 r. – w wyniku dokonanych zmian w budżecie w I półroczu
2010 roku - plan wyniósł 12 083 088,55 zł, wykonanie 6 029 012,25 zł, co stanowi
49,90% planowanych dochodów,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminom w I półroczu 2010 roku – plan 1 806 596 zł, wykonanie
959 024,86 zł,
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminom w I półroczu 2010 roku – plan 1 806 596 zł, wykonanie
959 024,86 zł,
4) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego,
5) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego,
6) przychody i rozchody na dzień 30 czerwca 2010 roku,
7) informację z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze
2010 roku – plan 11 926 089,56 zł, wykonanie 5 294 358,85 zł, co stanowi 44,39%
planowanych wydatków,
8) dotacje z budżetu Gminy Krościenko Wyżne w I półroczu 2010 roku,
9) wydatki ze środków funduszu sołeckiego za I półrocze 2010 roku,
10) planowane – wykonane wydatki majątkowe w I półroczu 2010 roku,
11) realizację wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
w I półroczu 2010 roku.

5

PROTOKÓŁ NR XXXVII/2010
z posiedzenia Rady Gminy Krościenko Wyżne w dniu 31 sierpnia 2010 roku

Skarbnik Gminy podsumował, że wykonanie budżetu Gminy Krościenko Wyżne za
I półrocze 2010 r. przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.
Została zachowana płynność finansowa oraz nie ma niepokojących symptomów, że będą
jakieś zakłócenia w realizacji budżetu w 2010 roku.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinię:
1) Przewodniczącego Rewizyjnej – Mieczysława Hebdę, który stwierdził, że Komisja
przyjęła informację nie wnosząc uwag,
2) Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – Kazimierza
Zygarowicza, który stwierdził, że Komisja przyjęła informację nie wnosząc uwag,
3) Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – Bolesława Pudłowskiego, który stwierdził, że Komisja nie przyjęła informacji
ze względu na brak quorum,
4) Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – Zdzisława Omachla, który
stwierdził, że Komisja przyjęła informację nie wnosząc uwag.
W otwartej dyskusji głos zabrał radny Paweł Lorens. Zwrócił się on do Skarbnika
Gminy z zapytaniem dot. wykonania wydatków, odnosząc się do działu 600 „Transport
i łączność”, rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 6050 „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych” – gdzie zostały przesunięte w budżecie środki (50 000,00 zł) na
realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 2095 (ul. Polna).
Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar wyjaśnił, że uchwałą Rady Gminy środki te zostały
przesunięte do rozdziału 60017 „Drogi wewnętrzne”, na wydatki bieżące § 4300 „Zakup
usług pozostałych” (kwota 42 000,00 zł). Nadmienił, że gminie zostały przyznane środki
z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont ul. Polnej oraz są w pełni
zabezpieczone środki na realizację tego zadania.
Radny Paweł Lorens zapytał, czy gmina uczestniczy w tej inwestycji w 50%.
Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar odpowiedział, że udział gminy musi wynosić niej
mniej niż 50%.
Radny Paweł Lorens zapytał następnie, jaką kwotę obejmowała cała inwestycja.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że była to kwota
32 000,00 zł po przetargu, przy czym umowa została zmieniona aneksem w uzgodnieniu
z Urzędem Wojewódzkim w celu, aby udział gminy wynosił 50% całości – w sumie zadanie
wyniesie niewiele poniżej 35 000,00 zł.
Radny Paweł Lorens zapytał, dlaczego w budżecie gminy zabezpieczono kwotę
wyższą, tj. 42 000,00 zł.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że pozostawiono rezerwę w wydatkach bieżących,
z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że oferta przetargowa wynosiła 28 120,00 zł (netto).
Pełniący Funkcję Wójta Gminy dodał, że kosztorys inwestorski został dodatkowo
poszerzony, aby zachować 50% udział gminy.
Radny Paweł Lorens zapytał, ile metrów drogi już wykonano, ile jest przewidzianych
do wykonania.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy odpowiedział, że sprawdzi to w specyfikacji.
Radny Paweł Lorens zapytał, czy szerokość tej drogi wynosi 3 m.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy odpowiedział, że jest to szerokość w granicach 3 m,
remont jest kontynuacją położonej drogi (ta sama szerokość).
Radny Paweł Lorens poprosił o udzielenie informacji nt. długości wykonania remontu
na ul. Polnej.
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Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w związku
z przyjęciem informacji przez każdą z Komisji Rady Gminy oraz brakiem uwag, informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2010 roku
została przyjęta (informacja w załączeniu).
Ad. 7 Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym
za I półrocze 2010 roku.
Prowadzący posiedzenie głos przekazał Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym – Teresie Mazur, która
przedstawiła przedmiotową informację.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów – Zdzisława Omachla, który stwierdził, że Komisja przyjęła informację
nie wnosząc uwag.
W otwartej dyskusji głos zabrał radny Paweł Lorens. Zapytał on, czy Dyrektor
przeprowadziła jakieś inwestycje, dokonała zakupów w I półroczu 2010 r.
Dyrektor – Teresa Mazur odpowiedziała, że zakupiono kosiarkę, drobny sprzęt
medyczny. Dodała, że na dzień dzisiejszy zgodnie z wymogami kontraktowymi ośrodek
posiada pełne wyposażenie i nie ma potrzeby zakupu nowego sprzętu.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że jego pytanie spowodowane jest proponowanymi
zmianami w statucie SPG ZOZ tj. utworzeniem gabinetu logopedii.
Dyrektor - Teresa Mazur wyjaśniła, że otrzymanie nowego kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia jest warunkiem niezbędnym do dokonywania nowych wydatków.
Radna Grażyna Prugar – Gołda zapytała czy Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje
programy zdrowotne.
Dyrektor – Teresa Mazur odpowiedziała, że w ramach profilaktyki zdrowotnej
Narodowy Fundusz Zdrowia finansował fluoraryzację kontaktową dzieci, realizowany jest
również program chorób układu krążenia dla pacjentów, którzy w danym roku kończą 35, 40
lat i u których do tej pory nie rozpoznano chorób układu krążenia, nadciśnienia lub chorób
serca, program badań cytologicznych, badań mammograficznych i USG piersi. Regularnie
prowadzone są również badania bilansowe u 4 – latków, 6 – latków, dzieci w wieku
szkolnym, wizyty patronażowej położnej, wizyty patronażowego lekarza pediatry, opieka
stomatologiczna. Dyrektor zaznaczyła, że na dzień dzisiejszy nie planowane są żadne inne
programy profilaktyczne w bieżącym roku, będą one dostosowywane do potrzeb.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w związku
z przyjęciem informacji przez każdą z Komisji Rady Gminy oraz brakiem uwag, informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za I półrocze 2010 roku została
przyjęta (informacja w załączeniu).
Ad. 8 Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za I półrocze 2010 roku.
Prowadzący posiedzenie głos oddał Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krościenku Wyżnym – Anicie Fal, która przedstawiła przedmiotową informację.
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Poinformowała ona również, że Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym
wraz z Filią w Pustynach otrzymała zwrot kosztów z Fundacji Orange za usługi dostępu do
Internetu. Złożono również wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój księgozbiorów bibliotek”, który został
pozytywnie rozpatrzony – biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 400,00 zł.
Ponadto biblioteka bierze udział w 3 – letnim programie rozwoju bibliotek – otrzymano m.in.
sprzęt komputerowy, aparaty fotograficzne. W m-cu wrześniu planowana jest ponadto
instalacja programu MAK + - program dofinansowany z Ministerstwa Kultury, który jest
programem tańszym w eksploatacji od dotychczas zainstalowanego programu SOWA.
Kierownik poinformowała, że będzie możliwość wprowadzenia księgozbioru biblioteki do
programu, aby w przyszłości umożliwić mieszkańcom dostęp do pozycji książkowych online.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów – Zdzisława Omachla, który stwierdził, że Komisja przyjęła informację
nie wnosząc uwag.
W otwartej dyskusji głos zabrał radny Paweł Lorens. Zapytał on, czy program MAK+
przez to że jest tańszy nie będzie programem gorszym.
Kierownik – Anita Fal wyjaśniła, że w przypadku programu SOWA w skład kosztów
wchodziłyby: zakup większości modułów - koszt rzędu 20 000,00 zł rocznie, opłata stała –
10% wartości (ok. 2 000,00 zł). Natomiast wysokość miesięcznej opłaty w przypadku
programu MAK+ wynosi w granicach 120,00 zł.
Na pytanie radnego, czy będzie potrzeba zakupu oprócz serwera dodatkowego sprzętu
Kierownik – Anita Fal poinformowała, że ewentualnego zakupu takiego sprzętu będzie
dokonywać w następnym roku. Narazie przez okres 3 miesięcy będzie możliwość korzystania
z programu za darmo (wersja testowa).
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w związku
z przyjęciem informacji przez każdą z Komisji Rady Gminy oraz brakiem uwag, informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Krościenku Wyżnym za I półrocze 2010 roku została przyjęta (informacja
w załączeniu).
Ad. 9 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku
Wyżnym.
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym – Teresie Mazur, która
przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały. Wyjaśniła, że w Statucie Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr XXV/172/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 czerwca
2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 2:
a) w pkt 11 po wyrazie kardiologii kropkę zastępuje się przecinkiem,
b) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„ 12) logopedii.”,
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2) w załączniku nr 2 do Statutu dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Gabinet logopedyczny.”.
Dyrektor – Teresa Mazur stwierdziła, że jest duża potrzeba utworzenia gabinetu
logopedycznego w ośrodku zdrowia ze względu na częste wady wymowy wśród dzieci jak
również dorosłych. Poinformowała, że w związku z tym chciałaby ubiegać się
o zakontraktowanie w/w usługi z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nadmieniła, że otrzymała
już pozytywną opinię Sanepidu, co do warunków lokalowych.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich - Kazimierza Zygarowicz, który stwierdził, że
opinia Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji głos zabrał radny Kazimierz Zygarowicz. Zapytał on, jakie są
plany w zakresie zatrudnienia logopedy.
Dyrektor – Teresa Mazur odpowiedziała, że otrzymała ofertę od p. Agnieszki Czaji –
osoba z wyższym wykształceniem w zakresie nauczania początkowego, która ukończyła
również studia podyplomowe w zakresie logopedii. Pracowała jako logopeda w Szkole
Podstawowej nr 6 oraz w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej przy szpitalu.
Radny Kazimierz Zygarowicz poparł propozycję Dyrektor – Teresy Mazur nt.
utworzenia gabinetu logopedii, twierdząc że wielu mieszkańców gminy ma wady wymowy.
Radny P. Lorens również zgodził się z tym.
Radna Grażyna Prugar-Gołda zapytała, na jakiej zasadzie kierowane będą osoby do
lekarza logopedy, czy takie osoby muszą być zapisane do ośrodka.
Dyrektor – Teresa Mazur odpowiedziała, że gabinet ten będzie funkcjonował na
zasadzie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Osoba chcąca zarejestrować się do logopedy
będzie musiała posiadać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Radny Paweł Lorens zapytał ile godzin tygodniowo przewiduje się takich zajęć.
Dyrektor – Teresa Mazur odpowiedziała, że według aktualnych rozporządzeń
ubiegłorocznych – 12 godz. tygodniowo.
Radny Paweł Lorens zapytał, ile czasu zajęć potrzebuje w tygodniu jedno dziecko.
Dyrektor – Teresa Mazur odpowiedziała, że z pozyskanych przez nią informacji
wynika, że średnio 20 minut. Wynika to z indywidualnych możliwości skupienia się, która
jest inna dla dzieci inna dla osób dorosłych.
Pozostali radni nie zabrali głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie
zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
11 radnych:
-„za” głosowało 11 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXXVII/254/10
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym została podjęta (uchwała
w załączeniu).
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krościenku Wyżnym.
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Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens oddał głos Pełniącemu Funkcję Wójta
Gminy – Janu Omachlowi, w celu przedstawienia projektu przedmiotowej uchwały.
Mówca poinformował, że na wniosek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym powstał projekt statutu, załączony do projektu uchwały. Statut ten
dostosowany jest do obowiązujących przepisów z zakresu pomocy społecznej. Jest statutem
uproszczonym, ponieważ szczegółowa organizacja ośrodka, zostanie określona w regulaminie
organizacyjnym, który zostanie wydany przez kierownika własnym zarządzeniem. Traci moc
uchwała Nr XV/110/2000 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 października 2000 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku
Wyżnym wraz z późn. zm.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich - Kazimierza Zygarowicza który stwierdził, że
opinia Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji głos zabrał radny Paweł Lorens. Przytaczając § 3 ust. 2 pkt 4
Statutu:
„2. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej, jako zadania własne gminy,
w szczególności:
4) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa
zawodowego i o szkoleniach.”, radny zapytał na czym będzie polegać ta wymiana informacji.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że na wniosek
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy kieruje osoby na prace
społecznie użyteczne. Tacy pracownicy po odbyciu pracy w wymiarze 10 godz. tygodniowo
uprawnieni są do korzystania z pomocy w formie zasiłku.
Radny Paweł Lorens zapytał następnie, czy ta wymiana informacji dotyczy również
sytuacji w przypadku wolnych stanowisk pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że nie – w drodze
konkursu mogą być zatrudniani pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Urząd pracy nie
kieruje takich pracowników, wyjątkiem mogą być stanowiska pomocnicze, fizyczne.
Radny Zdzisław Omachel kontynuując powyższą dyskusję zapytał, czy zapis pkt 4
Statutu nie zobowiązuje Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania mieszkańcom informacji
o wolnych miejscach pracy.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że współpraca
z Urzędem Pracy w zakresie informacji o wolnych miejscach pracy obliguje Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej do udzielenia informacji urzędowi pracy nt. wolnych stanowisk nie
urzędniczych.
Pozostali radni nie zabrali głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie zarządził
głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 radnych:
-„za” głosowało 11 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXXVII/255/10
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku
Wyżnym została podjęta (uchwała w załączeniu).
Przewodniczący Rady zarządził 10 – minutową przerwę w obradach w godz. 1220 – 1230.
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Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krościenko Wyżne.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady. Z przerwy nie wrócił radny
Bolesław Pudłowski.
Prowadzący posiedzenie oddał głos Pełniącemu Funkcję Wójta Gminy – Janu
Omachlowi, który omówił projekt przedmiotowej uchwały. Stwierdził on, że proponuje się
zbyć w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości
Krościenko Wyżne, składającą się z działki nr 1088 o powierzchni 0,7343 ha, objętą księgą
wieczystą KS1K/00019610/8, stanowiącą własność Gminy Krościenko Wyżne. Koszty
związane ze zbyciem nieruchomości pokryje nabywający.
Nadmienił, że mieszkaniec gminy wystąpił z wnioskiem o zakup działki rolniczej,
którą obecnie dzierżawi. Wyraził opinię, że w związku z tym, że przedmiotowa działka jest
działką rolniczą, nie ma możliwości wykorzystania jej przez gminę dlatego też opowiada się
za jej sprzedażą.
Następnie Przewodniczący Rady wyznaczył radnego Zbigniewa Liputa – obecnego na
sali narad członka Komisji o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, który stwierdził, że Komisja nie wydała opinii z powodu braku quorum.
W otwartej dyskusji głos zabrał radny Zdzisław Omachel. Zapytał on, czy
przedmiotowa działka napewno nie jest położona na terenie budowlanym, ponieważ z mapy
wynika, że położona jest pomiędzy budynkami.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel stwierdził, że działka jest uprawiana
rolniczo. Jej wyceny zgodnie z przeznaczeniem dokona rzeczoznawca.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że tereny za górą Marynowską rozwijają się, jest to
enklawa dla miasta. Wyraził obawę, że wychodząc w daleką przyszłość działki będą o wiele
droższe, a można byłoby wyjść naprzeciw mieszkańcom – stworzyć plac zabaw, punkt
rekreacyjny. Stwierdził następnie, że nie widzi potrzeby sprzedaży tej działki, ewentualnie jej
dzierżawę.
Radny Zbigniew Liput zapytał, czy ta działka nie jest położona w terenie zalewowym.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel stwierdził, że nie ma w pobliżu cieku
wodnego, następnie wyszedł w celu sprawdzenia w dokumentach informacji.
Radny Kazimierz Zygarowicz zauważył, że jeżeli działka położona jest pomiędzy
budynkami powinna być działką budowlaną.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że niedokładnie działka znajduje się pomiędzy
budynkami – budynki są obok.
Radny Paweł Lorens zadał pytanie do Skarbnika Gminy, czy gmina ma takie
problemy z budżetem, że musi sprzedać tę działkę.
Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar stwierdził, że takiego problemu nie ma. Zgodził
się następnie ze zdaniem Przewodniczącego Rady Gminy, że biorąc pod uwagę rozbudowę
terenu w przyszłości można teren ten przeznaczyć na zagospodarowanie socjalno-usługowe
np. plac zabaw czy boisko sportowe.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel przekazał informację, że działka nr
1088 jest to działka rolnicza. Dokładnie znajduje się pomiędzy posesją p. Kwolka i Państwa
Szmydów.
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Radny Paweł Lorens powtórzył, że gmina nie powinna wyzbywać się takiej działki,
szczególnie że budownictwo szybko się rozwija.
Radny Zdzisław Omachel zapytał, czy i jakie kwoty wpływały do Urzędu Gminy
z tytułu dzierżawy działki.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że wpływały kwoty,
w wysokości określonej z przed 10 lat. Dlatego też wezwał osoby, z którymi były podpisane
takie umowy do wypowiedzenia się w sprawie dzierżawy czy zakupu.
Radny Zdzisław Omachel zapytał, ile było takich przypadków, na co Pełniący Funkcję
Wójta Gminy odpowiedział, że 3 dotyczyły działek rolnych. Jest również kilka działek
budowlanych pod wykorzystanie na własne potrzeby.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiadając na pytanie radnego
Pawła Lorensa, jaki byłby przypuszczalnie zysk ze sprzedaży takiej działki odpowiedział, że
w przypadku działki rolnej w granicach 15-20 tyś zł za 1 ha.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że to nie są pieniądze dla budżetu gminy.
Pozostali radni nie zabrali głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie zarządził
głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 10 radnych:
-„za” głosowało 0 radnych,,
- „przeciw” – 9 radnych,
- „wstrzymał się od głosu 1 radny.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXXVII/256/10
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Krościenko Wyżne nie została podjęta (projekt uchwały
w załączeniu).
Na salę obrad powrócił radny B. Pudłowski.
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens oddał głos Pełniącemu Funkcję Wójta
Gminy – Janu Omachlowi, w celu przedstawienia projektu przedmiotowej uchwały.
Stwierdził, że proponuje się nabyć nieruchomość gruntową położoną w miejscowości
Krościenko Wyżne, składającą się z działki nr 4232/2 o powierzchni 0,0737 ha, objętą księgą
wieczystą KS1K/00063300/5, stanowiącą własność osoby fizycznej – Pana Zbigniewa
Szmyda zam. Krościenko Wyżne, ul. Sportowa za łączną kwotę 700 zł. Nieruchomość ta
zostanie przeznaczona na zabezpieczenie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.
Mówca nadmienił, że jest w posiadaniu pisma Wójta Gminy z dnia 27.05.2009 r.,
które było skierowane do P. Szmyda w odpowiedzi na pismo z dnia 15.05.2007 r. w sprawie
wykupu przez gminę działki nr 4232/2 informujące, iż zgodnie z MPO przedmiotowa działka
położona jest w strefie 4ZN – tereny trwałych użytków zielonych w granicach strefy
zagrożonych powodzią z prawdopodobieństwem wystąpienia 1%. W piśmie tym
zaproponowano wykup za cenę podobną z kształtującymi się na naszym terenie
nieruchomościami według oferty Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa za łączną
kwotę 700 zł brutto.
Dodał, że na działce tej położone są dwie studnie hermetyczne, ponieważ działka
znajduje się na terenie zalewowym nad Wisłokiem – jest to następna działka za
przepompownią.
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Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel stwierdził, że z naszego punktu
widzenia jest to działka nie przydatna, jednak biorąc pod uwagę wcześniejsze ustalenia, że
warunkiem wybudowana przez gminę studni było przejęcie tego terenu wnosi o zakup
przedmiotowej działki.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie wydała opinii do projektu uchwały z powodu braku
quorum, następnie otworzył dyskusję.
Radny Bolesław Pudłowski dodał, że uzgodnienia były prowadzone nie z obecnym
właścicielem – p. Zbigniewem, a jego ojcem.
Radny Paweł Lorens wyraził opinię, że dla gminy korzyścią przy zakupie tej działki
będzie dojście na teren kanalizacji.
Z przedmówcą zgodził się Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel.
Radny Paweł Lorens dodał, że jeżeli właściciel zgodził się na wprowadzenie
studzienek, gmina powinna zachować wcześniej złożone przyrzeczenie.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel stwierdził, że gmina powinna
dopilnować wpisu służebności dojazdowej do księgi wieczystej przy zakupie działki.
Pozostali radni nie zabrali głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie zarządził
głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 radnych:
-„za” głosowało 11 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXXVII/256/10
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krościenko
Wyżne została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnie
z Województwem Podkarpackim projektu „PSeAP - Podkarpacki System eAdministracji Publicznej”.
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens oddał głos Pełniącemu Funkcję Wójta
Gminy – Janu Omachlowi, w celu przedstawienia projektu przedmiotowej uchwały.
Poinformował on, że w lutym 2008 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zawarcia
porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania
i realizacji projektu systemu elektronicznej komunikacji dla administracji publicznej – SEKaP
w Województwie Podkarpackim. W ciągu ostatnich dwóch lat trwały prace nad tym
projektem, został rozstrzygnięty przetarg, dokonano zmian w nazwie systemu na PSeAP oraz
powstał harmonogram finansowy partnera, który będzie uczestniczył w projekcie (partnerzy
to gminy które deklarowały chęć uczestnictwa).
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel poinformował, że projekt uchwały
zawiera nazwę projektu jak również harmonogram finansowy na lata 2010-2012.
Zgodnie z haromonogramem finansowym projektu wartość projektu dla Gminy
Krościenko Wyżne wynosi 432 674, 00 zł, w tym:
1) na rok 2010 – 156 185,00 zł,
2) na rok 2011 - 251 822,00 zł,
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3) na rok 2012 - 24 667,00 zł.
Koszty niekwalifikowane wynoszą 2 745,00 zł – 2011 r.
Wkład gminy to ok. 15% projektu - 67 235,00 zł, w tym:
1) na rok 2010 – 23 428,00 zł,
2) na rok 2011 – 40 107,00 zł,
3) na rok 2012 – 3 700,00 zł.
Zgodnie z założeniami projektu Urząd Gminy otrzyma wszelkie urządzenia służące
elektronicznemu komunikowaniu się, tj. m.in.: serwer, 20 komputerów, w tym 5 przenośnych
z wyposażeniem, programami, licencję na system elektronicznego obiegu dokumentacji, 9
podpisów elektronicznych.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – Kazimierza Zygarowicza, który stwierdził, że
opinia Komisji jest pozytywna – oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
Przypomniał, że Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrona Środowiska
nie wydała opinii z powodu braku quorum.
W otwartej dyskusji głos zabrał radny Paweł Lorens. Stwierdził, że pomimo że Urząd
Gminy otrzyma sprzęt komputerowy, gmina zapłaci za niego.67 000,00 zł
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że koszty gminy to ok.
15% projektu. Poinformował, że komunikacja elektroniczna w Urzędzie od następnego roku
będzie obowiązkowa, dlatego też niezbędny jest sprzęt oraz odpowiednie wyposażenie, aby
zabezpieczyć posiadane informacje, które będą przekazywane nie tylko wewnątrz
w Urzędzie, ale również pomiędzy Urzędem a petentami. Bez przystąpienia do programu
gmina nie byłaby w stanie po wskazanych wyżej kosztach zakupić sprzętu najwyższej klasy –
klasy VI.
Pozostali radni nie zabrali głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie zarządził
głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 radnych:
-„za” głosowało 11 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXXVII/257/10
w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnie z Województwem Podkarpackim
projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” została podjęta
(uchwała w załączeniu).
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwale budżetowej Gminy Krościenko
Wyżne na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Lorens oddał głos Skarbnikowi Gminy –
Grzegorzowi Prugarowi, który przedstawił projekt przedmiotowej uchwały wraz
z autopoprawką według zwiększeń oraz zmniejszeń w planach dochodów i wydatków
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów – Zdzisława Omachla, który stwierdził, że opinia Komisji jest
pozytywna – oddano 3 głosy „za” (jednogłośnie).
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W otwartej dyskusji głos zabrał radny Paweł Lorens. Pytanie dot. zadania: „Budowa
budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej w Pustynach”. Radny stwierdził, że Pełniący
Funkcję Wójta Gminy w przypadku zadania „Budowa remizy OSP w Krościenku Wyżnym”
twierdził, że nie podejmie się żadnego działania w tej kwestii, jeżeli nie będą zabezpieczone
pełne środki. Radny Paweł Lorens stwierdził, że w przypadku zadania w Pustynach również
nie są pełne środki w budżecie zabezpieczone, w związku z czym poprosił o wytłumaczenie
zmiany polityki.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że wszystko jest
zabezpieczone w planie wieloletnim na przyszłe lata.
Radny zwrócił się do Pełniącego Funkcję Wójta Gminy, że ewidentnie twierdził on, że
musi mieć kwotę i wtedy zaczyna działanie.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy wyjaśnił, że dlatego też wprowadza do budżetu to
zadanie, które będzie finansowane w latach następnych, co jest zapisane w budżecie – nie ma
żadnych niejasności.
Radny Paweł Lorens zapytał, co w tej kwestii w miejscowości Krościenko Wyżne.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy odpowiedział, że zadanie to obecnie jest na etapie
projektowania. Przygotowana jest umowa z datą jutrzejszą i jeżeli Rada Gminy podejmie
dzisiejszą uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej, gdzie zwiększono kwotę na
projekt o 17 000,00 zł w dniu jutrzejszym podpisana zostanie umowa na projekt.
Radny – Paweł Lorens zapytał, kiedy będzie decyzja na budowę straży w Krościenku
Wyżnym.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy odpowiedział, że projektant co do daty wypowiedział
się, że w ciągu ok. 2 m-cy będzie w stanie to zrobić, w zależności od tego jak wypowiedzą się
branżyści.
Radny Paweł Lorens poprosił następnie o powtórzenie informacji nt. przeznaczenia
kwoty 3 580 zł w rozdziale 60016 „Drogi wewnętrzne”.
Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar udzielając odpowiedzi stwierdził, że kwota ta jest
zabezpieczeniem środków w budżecie:
- w § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – w przypadku np. potrzeby
nawiezienia klińca,
- w § 4270 „zakup usług remontowych” – w przypadku np. potrzeby wykonania
remontu konkretnego odcinka drogi,
- w § 4300 „zakup usług pozostałych” np. czyszczenie drogi.
Skarbnik Gminy zaznaczył, że środki te są zabezpieczone również na zimowe
utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w miesiącach listopad, grudzień.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel uzupełnił, że został sporządzony
wykaz prac do wykonania na drogach wewnętrznych, który zawiera: obieranie rowu ul.
Granicznej, przy p. Filarowej, dwa przepusty na ul. Wąskiej, zabezpieczenie skarpy (obok
p. Zycha), obieranie rowu w Pustynach, zakręgowanie odcinka rowu (p. Mercik). Są to
zadania zaległe, które w tej chwili trzeba wykonywać. Środki zabezpieczone w budżecie na
remonty dróg wewnętrznych i tak nie do końca mogą być wystarczające. Dodatkowo
zaplanowane jest wywiezienie klińca w miejsca, gdzie mieszkańcy mieli obiecane oraz
ewentualnie odśnieżanie. Mówca dodał, że ponadto w miesiącu lipcu wpłynęły faktury na
kwotę ok. 15 000,00 zł na drogi wewnętrzne, dlatego podejrzewa że środków w budżecie
jeszcze braknie.
Kontynuując temat dróg wewnętrznych Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan
Omachel dodał, że został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę ścieżki rowerowej od ul. Mostowej w kierunku
Iskrzyni. Pewne koszty w związku ze złożeniem wniosku również zostały poniesione.
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Stwierdził, że stara się wywiązywać z prac, które były wcześniej uzgadniane
z sołtysami miejscowości oraz indywidualnie z mieszkańcami.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy podsumował, że wydatki na drogi wewnętrzne są
ważne, przyszłoroczny budżet powinien być o wiele wyższy po stronie wydatków
z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne. Polityka powinna iść w kierunku wykonania rzeczy,
które przeszkadzają mieszkańcom: rowy, drobne sprawy, które zawsze były odsuwane na
później.
Radna Bernadeta Folta zapytała, czy zabezpieczenie skarpy obok p. Zycha to sprawa
działki p. Matusza, zaznaczyła, że mieszkańcy skarżyli się, że mieli obiecaną interwencję ze
strony Urzędu Gminy.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy poinformował, że na kwotę 7 000,00 zł wyceniono
zabezpieczenie tej skarpy. Powiedział, że jest to sprawa zaległa ubiegłoroczna, jednak chce
dotrzymać słowa i z powagi urzędu zrealizować to zadanie.
Radna wymieniła również sprawę p. Leśniaka, gdzie jest problem z wejściem do domu
(nie można otworzyć bramy).
Pełniący Funkcję Wójta Gminy przyjął do wiadomości.
Radny Bolesław Pudłowski zwrócił uwagę na potrzebę remontu drogi za ul.
Marynkowską (obok p. Kwolka).
Pełniący Funkcję Wójta Gminy wyjaśnił, że wykonano tam przepusty. Droga ta
planowana jest do ubiegania się o środki w ramach dróg rolniczych i do remontu. W tym roku
w ramach posiadanych środków możliwe jest tylko nawiezienie klińca, na co zgodził się
również p. Kwolek.
Radny Zbigniew Liput zapytał o remonty na drodze na ul. Północnej – przed
przepompownią (zniszczony asfalt, potrzeba obrania rowu). Radny zgłosił uwagi co do
sposobu zabezpieczenia drogi przed wodą opadową odprowadzoną do rowu, która powoli
niszczy asfalt. Stwierdził, że prace remontowe zostały przeprowadzone niedbale.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy przyjął do wiadomości i zobowiązał się podjąć
działania na tym terenie, mające na celu wykonanie dodatkowego przepustu oraz poprawienie
samego rowu poprzez skierowanie koparki w ten rejon.
Radny Mieczysław Hebda zapytał, czy są środki finansowe na zabezpieczenie kładki
na moście na ul. Szkolnej.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział ze temat został
zapomniany, że na razie nie ma zabezpieczonych środków na ten cel. Stwierdził, że jeżeli
temat zostanie jeszcze raz podjęty wtedy będzie trzeba poszukać środków i zlecić wykonanie.
Radny Paweł Lorens wspomniał zaległy temat sprawy p. Kaczor, stwierdził następnie,
że jest jeszcze wiele innych ważnych tematów.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel stwierdził, że jest to potwierdzenie
jego słów że w przyszłorocznym budżecie trzeba będzie zabezpieczyć większe środki na
remonty dróg, w przeciwnym wypadku nigdy nie dogonimy tych potrzeb które będą.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że analizując wykonanie wydatków budżetu za
I półrocze 2010 r. zauważa środki, które są i które można przesunąć – kwestia znalezienia
finansowania.
Złożył on wniosek, aby w Dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023
„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - § 4010 „wynagrodzenia osobowe
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pracowników” (zauważając wykonanie 45%) zmniejszyć kwotę o 40 000,00 zł i przesunąć ją
do Działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 6050
„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne,
z przeznaczeniem kwoty na następujące zadania:
1) Budowa drogi asfaltowej na działce 1949/7
przy ul. Północnej wraz
z zakręgowaniem cieku wodnego – 28 000,00 zł,
2) Wykonanie zabezpieczenia na moście pieszo – jezdnym przy szkole z prętów
stalowych – 3 000,00 zł,
3) Rozbiórka starej remizy strażackiej w Krościenku Wyżnym – 13 892,00 zł.
Radny zaproponował uzupełnienie brakujących środków kwotą z bieżących zmian
w budżecie, tj.:
1) w § 3 ust. 2: Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na
2010 rok o kwotę 69 980,32 zł wprowadzić następujące zmiany:
a) w dziale 600 „Transport i łączność” usunąć rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”
z kwotą 3 580,32 zł, z przeznaczeniem na rozbiórkę starej remizy OSP
w Krościenku Wyżnym,
b) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,
wydatki majątkowe, z tego 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, § 6050 wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych:
- zaprojektowanie i wykonanie sieci teleinformatycznej oraz energetycznej na
potrzeby GOPS zmniejszyć kwotę 6 000,00 zł na 4 000,00 zł z przeznaczeniem
kwoty 2 000,00 zł na rozbiórkę starej remizy OSP w Krościenku Wyżnym.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odnosząc się do propozycji zmian
w budżecie stwierdził, że są one przedwczesne oraz:
1) w sprawie budowy drogi asfaltowej na ul. Północnej - zostało już uzgodnione, że
droga nr 1949/7 jest przewidziana do finansowania w ramach dróg rolniczych
i zadanie będzie realizowane w roku następnym. Dodał, że nie wie skąd teraz taka
propozycja robienia tam drogi asfaltowej,
2) rozbiórka starej remizy OSP w Krościenku Wyżnym na zimę nie jest dobrym
pomysłem. Funkcjonuje zaplecze, które obsługuje świetlicę. Rozbiórka wiąże się
z wybudowaniem muru, zatkaniem dziury, która powstanie przy rozbiórce itd., a poza
tym pozwolenie na budowę/rozbiórkę przewidziane jest w miesiącu październiklistopad kiedy może być zimno, mróz - nie jest odpowiedni czas na rozbiórkę,
3) zabezpieczenie mostu w ramach posiadanych środków jest słusznym zadaniem jeżeli
będzie taka potrzeba będziemy szukać możliwości finansowania – na razie trudno
oszacować koszty.
Mówca poprosił radnych o odrzucenie powyżej sformułowanego wniosku do zmian
w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok.
Radny – Paweł Lorens poprosił radnego Zbigniewa Liputa – Prezesa OSP
w Krościenku Wyżnym o informację nt. możliwości ewentualnego usunięcia materiałów
z budynku starej remizy.
Radny Zbigniew Liput stwierdził, że w starej remizie nie na nic takiego konkretnego,
pozostają jedynie do przeniesienia do świetlicy naczynia i regały na 100 osób, w związku
z czym nie widzi on problemu z tegoroczną rozbiórką. Ponadto radny stwierdził, że
tegoroczna rozbiórka pozwoli na przygotowanie terenu i rozpoczęcie prac budowlanych
wczesną wiosną.
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Radny Paweł Lorens stwierdził, że w sprawie mostu tym bardziej podtrzymuje swój
wniosek. Podtrzymał również wniosek w sprawie remontu drogi na ul. Północnej. Stwierdził,
że temat ten ciągnie się już wiele lat i że tego tematu nikt nie chciał podjąć, a jest to miejsce
gdzie jest dużo budynków zagrożonych zalaniem. Nadmienił, że proponowane wnioskiem
zmiany nie mają ujemnego wpływu na inne zadanie oraz że pozostają tam jeszcze dalsze
środki do wykorzystania.
Do propozycji radnego Pawła Lorensa odniósł się również Skarbnik Gminy –
Grzegorz Prugar. Poinformował on obecnych, że oszczędności w budżecie Gminy zostaną
napewno przeznaczone na podwyżki płac dla pracowników oświaty od 1 września (wzrost
wynagrodzeń zasadniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe oszczędności będą
również wydatkowane na pokrycie kosztów za energię elektryczną w okresie zimowym –
szkoła, przedszkole. Dodał, że w tym roku nie ma rezerwy kryzysowej. Stwierdził, że jego
zdaniem należy w pierwszej kolejności zakończyć już rozpoczęte zadania. Skarbnik ocenił, że
zadania ujęte we wniosku do zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na
2010 rok należy wprowadzić jako założenia do przyszłorocznego budżetu z wyjątkiem
zabezpieczenia mostu przy szkole, w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.
Skarbnik Gminy podsumował, że wykonanie dochodów blisko 50% wynika z faktu, że
wielu mieszkańców wpłacając opłaty i podatki dokonywało wpłat w I półroczu za cały rok.
Dodał, że nie wiadomo, jaki będzie udział gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych na przyszły rok. Prócz tego wydatki realizowane w I półroczu 2010 r. w
większości były to wydatki bieżące. Rozpoczęto zadania inwestycyjne, które trzeba
realizować. Ponadto trzeba zabezpieczyć środki w budżecie na spłatę kredytu.
Dodał, że powstałe oszczędności w wynagrodzeniach nie oznaczają, że pracownicy
będą mieć jakieś podwyżki, czy premie a są to oszczędności, które wynikają z sytuacji która
miała miejsce na przełomie roku 2009/2010.
Skarbnik Gminy podtrzymał zdanie Pełniącego Funkcję Wójta Gminy, aby
finansować bieżące potrzeby. Stwierdził, że wchodzenie w konflikty wśród mieszkańców jest
dla gminy i dla radnych niepotrzebne.
Radny Paweł Lorens nie zgodził się ze zdaniem przedmówcy. Stwierdził, że chce
uniknąć konfliktu. Przewidziane jest nie poszerzanie istniejącej drogi, tylko wykonanie pasa
na istniejącej.
Do rozmowy włączył się Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel. Powiedział,
że działania w sprawie remontu przedmiotowej drogi zostały zapisane w notatce i poprosił
o trzymanie się zapisanych w niej ustaleń.
Radny Paweł Lorens zapytał, czy droga nr 1949/7 jest to droga rolnicza. Pełniący
Funkcję Wójta Gminy odpowiedział, że jest to droga wewnętrzna rolnicza, dojazdowa do pól.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że p. Pełniący Funkcję Wójta Gminy wcześniej
informował go, że jest to droga którą najpierw trzeba przekształcić na drogę rolniczą, po
czym można ubiegać się o składanie wniosku.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel powiedział, że podtrzymuje słowa,
zostanie złożony wniosek o dofinansowanie remontu tej drogi.
Stwierdził następnie, że zrobiono przesunięcia w budżecie takie, jakie były możliwe
na dzień dzisiejszy. Dodał, że nie można przewidzieć wykorzystania środków w administracji
do końca roku. Sytuacja w I półroczu była następująca: sekretarz była na urlopie
macierzyńskim (finansowanie z ZUS-u), w tym półroczu wzrosną wydatki o tą osobę, poza
tym zgodnie z regulaminem będzie przyznana nagroda jubileuszowa, w listopadzie lub
grudniu premie wielkości 3% w stosunku rocznym od wynagrodzenia pracownika. Dodał, aby
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nie sugerować się, że nie ma równo 50% wykonania wydatków z przeznaczeniem na
wynagrodzenia osobowe pracowników. A jeżeli te środki będą, będzie czas aby popatrzeć na
takie posunięcia później kiedy będzie lepszy ogląd oraz będzie wiadomo na co jest gminę
stać. Natomiast rozpoczynanie zadania typu rozbiórka remizy OSP w Krościenku Wyżnym,
kiedy nie ma konkretnej wiedzy, nie ma pozwolenia na budowę jest przedwczesna.
Radny – Zbigniew Liput zaznaczył, że remont i modernizacja OSP w Krościenku
Wyżnym w budżecie znajduje się od 2004 r.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel stwierdził, że od początku 2010 r.
pilotuje działania tak, aby realizować je sensownie. Teraz próbuje się zburzyć to, co zaczyna
się układać, a przecież realizacja powyższych zadań jest przewidziana - w następnym roku.
Radny – Paweł Lorens stwierdził, że jeżeli Pełniący Funkcję Wójta Gminy deklaruje
podjęcie starań o uzyskanie dofinansowania, jest skłonny odstąpić od wniosku dotyczącego
drogi nr 1949/7.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel zwrócił się do Przewodniczącego Rady
Gminy o trzymanie się ustaleń zapisanych w notatce, pod którą sam się podpisał.
Radny Paweł Lorens odpowiedział, że zgodnie z ustaleniami na czerwcowej sesji jeśli
będą pieniądze, zadanie to będzie realizowane, dlatego też wskazał środki.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy dodał, że w przyszłorocznym budżecie przewidujemy
dysponowanie środkami na remont tej drogi, w zależności od kwoty dofinansowania, po czym
ponowił prośbę, aby trzymać się zapisanych ustaleń.
Radny Paweł Lorens zapytał następnie, co w kwestii projektu do tej drogi. Pełniący
Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że zostanie złożony wniosek
o dofinansowanie remontu tej drogi jako drogi rolniczej, dojazdowej do pól. Termin
zgłaszania wniosków jest do końca listopada na przyszły rok i ta droga zostanie zgłoszona do
dofinansowania wraz z wymaganą dokumentacją.
Radny Paweł Lorens odstąpił od propozycji zmian w uchwale budżetowej dot.
remontu drogi (działka nr 1949/7), wycofując tym samym wniosek w części:
1) Budowy drogi asfaltowej na działce 1949/7 przy ul. Północnej wraz
z zakręgowaniem cieku wodnego – 28 000,00 zł.
Podtrzymał wniosek dot. zadań:
1) Wykonanie zabezpieczenia na moście pieszo – jezdnym przy szkole z prętów
stalowych – 3 000,00 zł,
2) Rozbiórka starej remizy strażackiej w Krościenku Wyżnym – 15 000,00 zł.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel ponownie zaproponował odrzucić te
poprawki.
Następnie o głos poprosił radny Kazimierz Zygarowicz, który zapytał czy omawiana
droga jest to droga gminna. Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że
jest to droga gminna, dojazdowa do pól.
Radny Waldemar Podkul zapytał, kiedy będzie pozwolenie na rozbiórkę budynku OSP
w Krościenku Wyżnym.
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Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że trudno mu to
określić. W dniu jutrzejszym zostanie wysłany projekt umowy do p. Filara.
Radny Waldemar Podkul zaproponował, aby poczekać najbliższy miesiąc na zmiany
w budżecie, wtedy wyjaśni się sprawa pozwolenia na budowę/rozbiórki. Dodał, że nikt nie
oponuje rozbiórki OSP w Krościenku Wyżnym.
Radny Paweł Lorens poprosił o wyjaśnienie dot. § 4 ust. 2 „Zwiększa się plan
wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok o kwotę 79 092,00 zł, przytaczając
zadanie w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”,
wydatki majątkowe, z tego 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych:
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu na działce gminnej nr 5237/4 w Pustynach –
9 800,00 zł. Radny przypomniał, że w ramach funduszu soleckiego zabezpieczono
15 800,00 zł.
Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar poinformował, że koszt całego zadania wynosi
24 795,78 zł, zadanie to zostało wykonane a kwota 9 800,00 zł uzupełnia koszt wykonania.
Radny Paweł Lorens poprosił radnego Zbigniewa Liputa, aby powiedział jak widzi
kwestię wykonania rozbiórki OSP w Krościenku Wyżnym, czy jest taka potrzeba, czy nie.
Radny stwierdził, że kilkakrotnie mówił na ten temat. Zaznaczył, że to nie ma
znaczenia czy Rada zadecyduje w tej sprawie dziś czy na kolejnej sesji. W sprawie
wykonania dokumentacji będziemy pilotować, aby była ona wykonana przez p. Filara jak
najszybciej.
Następnie radny Paweł Lorens przedstawił treść wniosku po zmianach do zmian
w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok:
- w Dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) - § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” (zauważając wykonanie
45%) zmniejszyć kwotę o 14 000,00 zł i przesunąć ją do Działu 600 „Transport i łączność”,
rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych”, 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem kwoty na następujące
zadania:
1) Wykonanie zabezpieczenia na moście pieszo – jezdnym przy szkole z prętów
stalowych – 3 000,00 zł,
2) Rozbiórka starej remizy strażackiej w Krościenku Wyżnym – 15 000,00 zł.
Radny zaproponował uzupełnienie brakujących środków kwotą z bieżących zmian
w budżecie, tj.:
1) w § 3 ust. 2: Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2010
rok o kwotę 69 980,32 zł wprowadzić następujące zmiany:
a) w dziale 600 „Transport i łączność” usunąć rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”
z kwotą 3 580,32 zł, z przeznaczeniem na rozbiórkę starej remizy OSP w Krościenku
Wyżnym,
b) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,
wydatki majątkowe, z tego 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, § 6050 wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych:
- zaprojektowanie i wykonanie sieci teleinformatycznej oraz energetycznej na
potrzeby GOPS zmniejszyć kwotę 6 000,00 zł na 4 000,00 zł z przeznaczeniem kwoty
2 000,00 zł na rozbiórkę starej remizy OSP w Krościenku Wyżnym.
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W związku z brakiem innych uwag do projektu uchwały prowadzący posiedzenie –
Paweł Lorens zarządził głosowanie nad wyżej sformułowanym wnioskiem. W głosowaniu
jawnym uczestniczyło 11 radnych:
-„za” głosowało 3 radnych,
-„przeciw” – 2 radnych,
-„wstrzymało się” od głosu 6 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w/w wniosek nie został przyjęty.
Następnie zarządził on głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 11 radnych:
-„za” głosowało 8 radnych,
-„przeciw” – 3 radnych,
-„ wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXXVII/258/10
w sprawie w sprawie zmian uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok
została podjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Krościenko Wyżne.
W celu przedstawienia projektu uchwały prowadzący posiedzenie – Paweł Lorens głos
oddał Pełniącemu Funkcję Wójta Gminy – Janu Omachlowi.
Poinformował on obecnych, że temat działki nr 3694/1 o powierzchni 0,0146 ha
ciągnie się przez wszystkie kadencje począwszy od 1995 r.
W między czasie właściciel działki – p. Jaracz odzyskał część gminnej działki i wpisał
własność do księgi wieczystej. Przedmiotowa działka bezpośrednio graniczy z ul.
Południową.
Wykupienie działki przez gminę (za kwotę 1 400,00 zł) pozwoli wszystkim
mieszkańcom (ok. 20-30 właścicieli) korzystającym z tej drogi mieć swobodny dojazd,
sprzedawać działki, dzielić je, gdyż będzie zapewniony dojazd do drogi publicznej.
Salę narad opuścił radny Bolesław Pudłowski.
W otwartej dyskusji głos zabrał radny Paweł Lorens. Dopytał, czy użytkownikiem
dalszej części tej działki jest gmina, na co Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel
odpowiedział, że tak aż do potoku Zimna Woda. Dodał, że nie ma również połączenia
z ul. Spacerową. Nie można było przez to dokonywać podziału działek, bo nie było dojazdu
do drogi publicznej.
Radny Paweł Lorens zapytał, czy to prawda że działka ta była kiedyś własnością
gminy i co się stało, że nagle jej nie ma.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że według wykonanego
rozpoznania nie ma żadnych niejasności w przejęciu tej działki. Sądownie postanowieniem po
śmierci ojca syn stał się właścicielem i wpisał w księgę wieczystą własność w marcu br.
Dodał, że być może było zaniedbanie urzędników, kiedy toczyła się sprawa o podział spadku
– być może ktoś nie uczestniczył nie wnosząc roszczeń.
Radny zapytał następnie, czy działka nie została przekazana przez gminę.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy zaprzeczył. Stwierdził, że sprawdził to i nie było
żadnych nielegalnych działań. Po prostu ktoś odzyskał własność.
Radny Paweł Lorens zapytał, kiedy nastąpiło przejęcie działki przez p. Jaracza.
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Pełniący Funkcję Wójta Gminy odpowiedział, że wpis w księgę wieczystą miał
miejsce w marcu br., postanowienie sądu w sprawie podziału spadku jest z przed kilku lat.
Radny Paweł Lorens zauważył, że jest kilku właścicieli, a w kosztach uczestniczyć ma
tylko gmina. Przytaczając sprawę m.in. p. Kaczor, kiedy koszty podziału działki mieli
ponosić mieszkańcy, zapytał, czy i w tej sytuacji mieszkańcy nie powinni partycypować w
kosztach.
Pełniący Funkcję Wójta odpowiedział, że innej możliwości nie ma ponieważ
właścicielem będzie gmina. Ewentualnie można rozpisać te działkę na współwłasności.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że dobrym rozwiązaniem byłaby deklaracja ze strony
tych właścicieli działek uczestniczenia np. w utwardzaniu drogi – byłaby to jakaś forma
rewanżu dla gminy, która wychodzi naprzeciw ich problemom.
W dalszej kolejności głos zabrał radny Zdzisław Omachel. Powiedział, że do tej pory
mieszkańcy dbają o te drogę i ją utwardzają. Stwierdził, że Rada Gminy powinna temat ten
zakończyć, ponieważ kiedyś działka była gminna.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel dodał, że koszty badania przez geodetę
byłyby na pewno większe niż koszty zakupu działki.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że na tym się nie skończy i przyjdzie czas, że zostanie
złożony wniosek do gminy o utwardzenie tej drogi, co będzie zrozumiałe. Dlatego powyższa
forma pomocy mieszkańców nie byłaby zła.
Stwierdził na koniec, że temat powinien być przedstawiony Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i dobrze zbadany, bo został wprowadzony
do porządku obrad na szybko.
Następnie wobec braku innych uwag, prowadzący posiedzenie zarządził głosowanie
nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 10 radnych:
-„za” głosowało 7 radnych,
-„przeciw” – 2 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że UCHWAŁA NR XXXVII/259/10
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krościenko
Wyżne została podjęta (uchwała w załączeniu).

Ad. 16 Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel udzielił odpowiedzi na pytania zadane
w trakcje Sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy – Pawła Lorensa:
1) długość odcinka ul. Polnej do remontu – 310 mb, wartość ogólna zadania –
34 958,97 zł (brutto),
2) działka 3731/2 – sprawa Państwa Jędrysików, Frączek, Czaja - istotnie tam zostały
wywiezione dwa samochody kruszywa, co nie zostało zapłacone. Dodał, że rozmawiał
z p. Jędrysikiem i prosił go, aby na razie sprawę zawiesić do momentu rozstrzygnięcia
przez Radę Gminy. Wiadomo, że Państwo Pelczarowie nie wystawili jeszcze
rachunku za nawożenie tego materiału. Pełniący Funkcję Wójta Gminy stwierdził, że
być może za jeden samochód kruszywa gmina zapłaci, natomiast drugą część
p. Jędrysik zobowiązał się zapłacić jeżeli nie otrzyma środków od gminy.
Odpowiadając następnie na pytanie, czy droga ta znajduje się wykazie dróg do
komunalizacji, gdzie właścicielem jest Skarb Państwa a użytkownikiem gmina
stwierdził, że działka w dalszej części tj. 3731/3 jest wytypowana w tym wykazie.
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Radny Paweł Lorens przytaczając prośbę mieszkańca domu wzdłuż ul. Brzozowskiej,
(po prawej stronie, powyżej Kościoła) zwrócił się do Pełniącego Funkcję Wójta z pytaniem
w sprawie zniszczenia drogi dojazdowej po drugiej stronie podczas prac przy kanalizacji
o poprawienie tej drogi. Radny stwierdził, mieszkańcy ci byli w urzędzie i interweniowali w
tej sprawie, miała być ona rozpatrzona, jednak nie została i właściciel na własny koszt
dokonał remontu.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że w dniu dzisiejszym
do Urzędu Gminy wpłynęło pismo tego mieszkańca o zwrot kosztów. Stwierdził, że sam
z nim nie rozmawiał oraz jeżeli wykonawca nie dopełnił obowiązku poprawienia, Urząd
Gminy będzie interweniować w sprawie reklamacji.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że p. Śliwiński miał rozpoznać sprawę a pismo
wpłynęło, ponieważ sam prosił mieszkańca o oficjalne zwrócenie się do Urzędu Gminy
o zwrot kosztów.
Radny Paweł Lorens przytoczył również sprawę mieszkańca – p. Frydrycha w sprawie
rowu. Pełniący Funkcję Wójta odpowiedział, że w tym roku planarne jest to zrobienia.
Radny Waldemar Podkul zapytał, czy będą podejmowane działania przy rowie
odprowadzającym wody ze stawu wzdłuż ul. Kasztanowej przez ul. Dworską – rów ten
systematycznie wylewa – kwestia zaniżenia rowu względem przepustu.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że nic mu na ten temat
niewiadomo. Dodał, że w tym roku nie ma wystarczających środków finansowych, problem
zostanie rozpatrzonym na przyszły rok.
Radny Zdzisław Omachel zapytał, czy zmieniło się coś w sprawie potoku Zimna
Woda.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że drugi raz
postanowieniem zostało skierowane pismo do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Sanoku, Zarząd udzielił odpowiedzi na pierwsze pismo tylko w kwestii p. Szmyda.
Ponaglał również telefonicznie. Dodał, że gmina nie jest uprawniona aby poprawiać cieki
wodne, co jest w gestii Wojewody czy Starostwa Powiatowego. Poprosił o cierpliwość,
z myślą że we wrześniu sytuacja powinna się rozwiązać.
Radny Paweł Lorens poruszył temat wjazdu samochodu ciężarowego na chodnik na
ul. Kasztanowej.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel poinformował, że była interwencja do
Starostwa Powiatowego, została ponadto wysłana fotografia załamanego chodnika. Uznał, że
jeżeli powiat w ciągu najbliższych dni nie zadziała, gmina dokona naprawy we własnym
zakresie.
Sołtys Sołectwa Pustyny - Wiesław Gomółka zadał pytanie, czy coś wiadomo
w sprawie remontu chodnika na ul. Centralnej.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że nie posiada w tej
chwili informacji, czy zostało zlecone wykonanie popraw w ramach reklamacji dlatego tez
odszuka pismo i odpowie na to pytanie na najbliższej Sesji Rady Gminy.
Sołtys – Wiesław Gomółka zapytał następnie o sprawę przejęcia 6,16 ha lotnika
„Iwonicz” od Aero-kros.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że geodeta wystąpił do
Urzędu Gminy o zatwierdzenie wstępnego podziału działki, natomiast wniosek o wstępny
podział powinien złożyć Aero-kros a takiego wniosku nie złożył. Dlatego wniosek został
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wycofany aby podpisał go prezes – p. Wilk. Mówca dodał, że w dniu dzisiejszym o godz.
1200 miała być znana decyzja w tej sprawie.
Radny Zbigniew Liput zwrócił się z propozycją, aby zorganizować jakiś pojazd dla
pracowników publicznych oraz zapytał, czy coś interweniowano w sprawie dziur w moście.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy odpowiedział:
 w sprawie mostu – wykonawca po zakończeniu prac pod Strzyżowem
przyjedzie poprawić most w Krościenku Wyżnym,
 w sprawie pojazdu zgodził się z przedmówcą, że jest on potrzebny jednak
decyzje będą podejmowane z myślą o przyszłorocznym budżecie.
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens zapytał Pełniącego Funkcję Wójta
Gminy, czy oficjalnie wystąpił on z rezygnacją na środki finansujące zakup samochodu śmieciarki.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady poprosił o dostarczenie kopii przedmiotowego dokumentu do
Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Lorens przypomniał radnym o obowiązku
złożenia oświadczenia majątkowego do dnia 12 września 2010 r. za okres od 1 stycznia
2010 r. do dwóch miesięcy przed upływem kadencji Rady Gminy.
Radny Krzysztof Podkul w związku z usytuowaniem na ul. Granicznej znaków –
przejście dla pieszych na środku chodnika, poprosił o sprawdzenie czy dobrze zostały one
postawione, twierdząc, że powinny być raczej z boku.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy stwierdził, że nie był w tym rejonie odkąd znaki
zostały ustawione. Zostanie to sprawdzone.
Sołtys Sołectwa Pustyny – Wiesław Gomółka stwierdził, że lustra w podobny sposób
zostały zamontowane.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel stwierdził, że nie było możliwości
zrobić tego w inny sposób, ponieważ przeszkadzał słup.
Ad. 17 Zamknięcie sesji.
W ostatniej części posiedzenia wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy - Paweł Lorens podziękował obecnym za udział w posiedzeniu i zamknął
XXXVII 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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