P R O T O K Ó Ł NR I/2010
z posiedzenia Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 30 listopada 2010 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1200 i trwało do godz. 1340, z dwoma przerwami
15 minutowymi w godz. 1225 – 1240, 1300 – 1315, dwoma 5 minutowymi w godz. 1245 – 1250, 1320
– 1325.
Siedzibą posiedzenia była sala narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności: obecnych 15 radnych – wszyscy obecni (lista
obecności w załączeniu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Omachel
- Pełniący Funkcję Wójta Gminy Krościenko Wyżne,
- Alicja Fejkiel-Guzik
- Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne,
- Grzegorz Prugar
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
(lista obecności w załączeniu).
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Złożenie ślubowania przez radnych Gminy Krościenko Wyżne.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko
Wyżne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krościenko
Wyżne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Krościenko Wyżne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady
Gminy Krościenko Wyżne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i ich zastępców stałych
Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
10. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
Ad. 1
Rozpoczynając I Sesję piątej kadencji Rady Gminy Krościenko Wyżne najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji – Jan Omachel otworzył obrady. Życzył radnym twórczych
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uchwał zarówno dla Krościenka Wyżnego jak i Pustyn oraz bezkonfliktowej pracy
i współpracy z Panem Wójtem. Zaznaczył, że od momentu powstania Gminy nastąpił wielki
postęp w infrastrukturze i postęp cywilizacyjny, nawołując o posklejanie podziałów, aby
mieszkańcom żyło się lepiej. Następnie powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Ad. 2
W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu drugiego proponowanego
porządku obrad w brzmieniu: „Złożenie ślubowania przez radnych Gminy Krościenko
Wyżne”.
Prowadzący posiedzenie radny Jan Omachel odczytał treść roty i jako pierwszy złożył
ślubowanie.
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców” i wypowiedział słowo: „Ślubuję” dodając zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni (obwieszczenie Komisarza Wyborczego
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze
województwa) powstali i wypowiadali słowa:
„Ślubuję – Tak mi dopomóż Bóg”:
- radny Dębiec Antoni
- radny Filar Marek
- radna Folta Bernadeta
- radny Frydrych Jacek
- radny Gomółka Wiesław
- radna Kielar Marzena Barbara
- radny Lorens Paweł
- radny Marszałek Edward
- radny Omachel Zdzisław Stanisław
- radny Podkul Krzysztof
- radna Prugar-Nowak Agnieszka
- radny Pudłowski Bolesław Jan
- radny Ronowski Krzysztof Sławomir
- radna Sobieraj Beata Małgorzata
Wszyscy wyżej wymienieni radni złożyli ślubowanie, o którym mowa w art. 23a ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.).
Prowadzący posiedzenie – radny Jan Omachel stwierdził, że wyżej wymienione osoby
składając ślubowanie objęły mandat radnego Gminy Krościenko Wyżne.
Ad. 3
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Następnie prowadzący posiedzenie radny Jan Omachel na podstawie listy obecności
stwierdził, że na sesji można podejmować prawomocne uchwały, ponieważ jest quorum.
Zauważył, że w sesji uczestniczy 15 radnych Gminy Krościenko Wyżne (wszyscy obecni).
Ad. 4
W kolejnym punkcie posiedzenia przystąpiono do przyjęcia porządku obrad.
Radny Antoni Dębiec złożył wniosek do proponowanego porządku obrad, aby:
1) skreślić pkt 7,8,9 proponowanego porządku obrad w brzmieniu:
„7. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Krościenko Wyżne.,
„8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy
Krościenko Wyżne.,
„9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i ich zastępców stałych
Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.”.
2) dotychczasowy pkt 10 w brzmieniu:
„10. Wolne wnioski interpelacje i zapytania.” realizować w pkt. 7,
3) dotychczasowy pkt 11 w brzmieniu:
„11. Zamknięcie sesji.” realizować w pkt. 8.
Uzasadniając mówca stwierdził, że po wyborze wójta w najbliższą niedzielę odbędzie się
posiedzenie Rady, na którym zostanie ustalony skład Komisji, ich przewodniczących oraz
zastępców.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że wniosek radnego Antoniego Dębca jest niesłuszny,
ponieważ wybór Komisji da możliwość przystąpienia do natychmiastowej pracy i Rada
powinna zająć się swoimi obowiązkami. Dodał, że zbliżająca się druga tura wyborów nie ma
nic wspólnego z tym, że Rada może wybrać poszczególne Komisje. Usprawni to prace, radni
otrzymali projekt budżetu. Dlatego powinniśmy dzisiaj zdecydować, jak Komisje będą
wyglądać.
Pozostali radni nie zgłosili wniosków i uwag do proponowanego porządku obrad,
w związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez
radnego Antoniego Dębca.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” skreśleniem pkt 7,8,9 z proponowanego porządku obrad głosowało 12
radnych,
- „przeciw” – 2 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Prowadzący posiedzenie stwierdził, że w/w wniosek został przyjęty.
Następnie przystąpiono do przegłosowania porządku obrad wraz z przyjętą poprawką.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 2 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
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Prowadzący posiedzenie stwierdził, że proponowany porządek obrad I Sesji Rady
Gminy Krościenko Wyżne w dniu 30 listopada 2010 r. został przyjęty w brzmieniu:
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Złożenie ślubowania przez radnych Gminy Krościenko Wyżne.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko
Wyżne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krościenko
Wyżne.
7. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie sesji.
Ad. 5
W piątym punkcie posiedzenia Rady Gminy Krościenko Wyżne przystąpiono do
podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Prowadzący posiedzenie radny Jan Omachel poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do
pracy
w
Komisji
Skrutacyjnej,
która
przeprowadzi
głosowanie
tajne
w celu dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna składała się z 3 radnych. Dodał, iż kandydaci do
składu Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na Przewodniczącego Rady.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni:
1) Radny Zdzisław Omachel zgłosił radnego Krzysztofa Podkula. Radny Krzysztof
Podkul wyraził zgodę.
2) Radny Antoni Dębiec zgłosił radnego Marka Filara. Radny Marek Filar wyraził zgodę.
3) Radny Jacek Frydrych zgłosił radną Agnieszkę Prugar-Nowak. Radna Agnieszka
Prugar-Nowak wyraziła zgodę.
Następnie prowadzący posiedzenie zarządził głosowanie nad powołaniem Komisji
Skrutacyjnej w składzie:
1) Krzysztof Podkul,
2) Marek Filar,
3) Agnieszka Prugar-Nowak.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Prowadzący obrady – radny Jan Omachel stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne
powołała Komisję Skrutacyjną.
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W dalszej kolejności prowadzący obrady radny Jan Omachel poprosił Komisję Skrutacyjną
o przygotowanie się do pracy i wybór Przewodniczącego. Następnie oddał głos radnym,
prosząc o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Radny Wiesław Gomółka zgłosił radnego Antoniego Dębca. Radny Antoni Dębiec wyraził
zgodę na kandydowanie.
Radna Agnieszka Prugar-Nowak zgłosiła radnego Pawła Lorensa. Radny Paweł Lorens nie
wyraził zgody na kandydowanie.
Radny Paweł Lorens zgłosił radnego Edwarda Marszałka. Radny Edward Marszałek nie
wyraził zgody na kandydowanie.
Następnie radny Jacek Frydrych złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów na
Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.
W związku z powyższym prowadzący posiedzenie radny Jan Omachel zarządził głosowanie
nad zamknięciem listy kandydatów. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Prowadzący posiedzenie stwierdził, że lista kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy
Krościenko Wyżne została zamknięta.
Następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o wyłonienie spośród siebie Przewodniczącego.
W dalszej kolejności zarządził 15 minutową przerwę w posiedzeniu w godz. 1225 – 1240 celem
przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie prowadzący posiedzenie – radny Jan Omachel poprosił Komisję Skrutacyjną
o poinformowanie Rady o wyłonionym Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej oraz
objaśnienie sposobu głosowania.
Radny Krzysztof Podkul poinformował obecnych, że Komisja Skrutacyjna pracowała
w następującym składzie:
1) radny Krzysztof Podkul – przewodniczący,
2) radna Agnieszka Prugar-Nowak – członek,
3) radny Marek Filar – członek.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśnił sposób głosowania, a następnie Komisja
przeprowadziła głosowanie tajne.
Prowadzący posiedzenie – radny Jan Omachel zarządził 5 minutową przerwę w posiedzeniu
w godz. 1245 – 1250 celem przeliczania głosów.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Krzysztof Podkul zapoznał obecnych
z wynikami przeprowadzonego głosowania tajnego. Stwierdził on, że w głosowaniu tajnym
głosowało 15 radnych:
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- „za” wyborem radnego Antoniego Dębca na Przewodniczącego Rady Gminy
głosowało 12 radnych,
- „przeciw” - 1 radny,
- „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że radny Antoni Dębiec został wybrany Przewodniczącym
Rady Gminy Krościenko Wyżne (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu).
Prowadzący posiedzenie stwierdził, że na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Rada
Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR I/1/10 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne. W głosowaniu tajnym uczestniczyło
15 radnych, głosów ważnych oddano 15 (uchwała w załączeniu).
Dalsze prowadzenie obrad radny Jan Omachel przekazał radnemu Antoniemu Dębcowi –
Przewodniczącemu Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne - Antoni Dębiec
podziękował za okazane zaufanie, wyrażając przekonanie że funkcję Przewodniczącego Rady
Gminy Krościenko Wyżne będzie sprawował godnie dla rozwoju naszej gminy.
Ad. 6
Realizując punkt szósty przyjętego porządku obrad radni przystąpili do podjęcia
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne – Antoni Dębiec
zaproponował, aby wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy przeprowadziła Komisja
Skrutacyjna w składzie poprzednio wybranym, tj.:
1) radny Krzysztof Podkul – przewodniczący,
2) radna Agnieszka Prugar-Nowak – członek,
3) radny Marek Filar – członek.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę, w związku z czym prowadzący posiedzenie
zarządził głosowanie:
- „za” przeprowadzeniem wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w poprzednio
wybranym składzie Komisji Skrutacyjnej głosowało 12 radnych,
- „przeciw” - 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została powołana.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy - Antoni Dębiec poprosił radnych
o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Radna Marzena Kielar zgłosiła radnego Zdzisława Omachla. Radny Zdzisław Omachel
wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Paweł Lorens zaproponował radnego Edwarda Marszałka. Radny Edward Marszałek
wyraził zgodę.
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Radny Jacek Frydrych zgłosił wniosek o zamknięcie
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.

listy

kandydatów

na

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
-

„za” głosowało 15 radnych,
„przeciw” – 0 radnych,
„wstrzymało się” od głosu 0 radnych.

Prowadzący posiedzenie stwierdził, że lista kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy
Krościenko Wyżne została zamknięta.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne zarządził
15 minutową przerwę w posiedzeniu w godz. 1300 – 1315 celem przygotowania kart do
głosowania.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec przypomniał obecnym, że
zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591
z późn. zm.) Rada wybiera Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu
tajnym.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśnił sposób głosowania, a następnie Komisja
przeprowadziła głosowanie tajne.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zarządził 5 minutową przerwę
w godz. 1320 – 1325 celem przeliczenia głosów.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał obecnych z wynikami
przeprowadzonego głosowania tajnego. Stwierdził on, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło
15 radnych, oddano 14 głosów ważnych, 1 głos nieważny.
- „Za” wyborem radnego Edwarda Marszałka na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Krościenko Wyżne głosowało 7 radnych,
- „za” wyborem radnego Zdzisława Omachla na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Krościenko Wyżne głosowało 7 radnych,
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wyżej wymienieni kandydaci
otrzymali po 7 głosów każdy, w związku z czym nie został wyłoniony Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Krościenko Wyżne (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne nie podjęła
UCHWAŁY NR I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Krościenko Wyżne W głosowaniu tajnym uczestniczyło 15 radnych, głosów ważnych
oddano 14, głosów nieważnych - 1 (projekt uchwały w załączeniu).
Ad. 7
W kolejnym punkcie posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu siódmego: „Wolne
wnioski, interpelacje i zapytania”.
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O głos poprosił radny Paweł Lorens. Poinformował, że w lesie „Dębina” w wyniku opadów
nastąpiło osunięcie się wielu drzew. W miejscu tym bawią się dzieci, a niektóre drzewa są
wysoko zawieszone i może dojść do tragedii. Radny Paweł Lorens zwrócił się z prośbą do
radnego Edwarda Marszałka o interwencję do Lasów Państwowych o usunięcie tych drzew
oraz do przedstawicieli władz gminnych o wystąpienie na piśmie w tej sprawie.
Radny Edward Marszałek odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że
reprezentuje on głos tych ludzi, którzy wybrali go do Rady. Natomiast pracuje w Lasach
Państwowych i może interweniować, ale wtedy jeżeli będzie interwencja rzeczywista – nie
może inicjować tego typu zdarzeń. Odniósł się do spraw, które w tym temacie zostało
poruszonych - pierwsza opieka nad dziećmi - to obowiązek rodziców, druga las - jest
organizmem żywym i nie można żądać, żeby to co złamie zostało uprzątnięte jak w parku.
Zaproponował, aby oficjalnie gmina lub wójt czy rada zwrócili się do Nadleśnictwa Dukla
w tej sprawie oraz aby spotkać się z Nadleśniczym i przedstawić swoje oczekiwania nie jako
pojedynczy człowiek, ale jako samorząd.
Zaproponował również, aby w ramach Komisji przedyskutować temat, ułożyć listę oczekiwań
co do lasu i wtedy aby zwrócić się na piśmie do Nadleśnictwa. Stwierdził, że nie uznaje
poplecznictwa nieformalnego, dlatego nie deklaruje się że będzie działał nieformalnie, ale na
pewno deklaruje że nie zaszkodzi tej idei.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel, powiedział, że słuszne są uwagi przedmówcy.
Stwierdził, że wracając do historii miały miejsce spotkania Rady Gminy z przedstawicielem
Lasów Państwowych, na których przychylnie odniesiono się do naszych oczekiwań.
Zaproponował, aby kompleksowo podjąć działania oraz wspólnie omówić i sprecyzować
czego gmina oczekuje, co może od siebie dać a co Lasy Państwowe ewentualnie mogą
załatwić.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że dla niego jest ważne, aby dzieci były bezpieczne. Jeśli
chodzi o opiekę są mniejsze i większe dzieci i czasami człowiek nie jest w stanie nad nimi
zapanować. A wracając do tego, że musimy kompleksowo podejść do sprawy wspomniał, że
podczas ubiegłej kadencji z Panem Wójtem Kuźnarem był na spotkaniu w Nadleśnictwie
Dukla i wystąpiono z propozycją na piśmie o współpracę w zakresie zagospodarowania
„Dębiny”. Zostało przedstawionych wiele opcji możliwości - nawet taka, że gmina będzie
partycypować w kosztach utworzenia ścieżek zdrowia, różnego typu rekreacji, które staną się
wizytówką naszej gminy. Natomiast z tego co mu wiadomo, Nadleśnictwo odmówiło
współpracy. Taka inicjatywna była już podejmowana. Dodał, że jest realne zagrożenie dla
dzieci, prosząc władze gminy o interwencję w tej sprawie.
Radny Edward Marszałek zgodził się, że bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Wracając
do tego, że była propozycja kierowana do Nadleśnictwa zaproponował, aby odszukać tę
dokumentację i ponowić działania.
Radny Antoni Dębiec zapytał, kto aktualnie odśnieża gminę.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że do końca roku 2010
odśnieżaniem dróg w gminie zajmuje się Pan Janusz Steliga, natomiast od dnia 1 stycznia
2011 r. odśnieżać będzie Pan Jerzy Liput, który wygrał przetarg.
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Radny Antoni Dębiec stwierdził, że jezdnia od ul. Północnej do ul. Marynowskiej była dzisiaj
bardzo śliska.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel poinformował, że w dniu dzisiejszym rano
interweniował pracownik w sprawie śliskich dróg. Pan Janusz Steliga twierdził, że o godz.
4:00 rano drogi były posypywane piaskiem i solą, potem był znowu śnieg, droga pokryła się
warstwą lodu i jeszcze raz od godz. 7:00 posypywano drogi.
Radny Bolesław Pudłowski zwrócił uwagę, aby uczulić wykonawcę, żeby posypywane były
nie tylko wierzchołki, ale cała górka.
Radny Paweł Lorens zapytał Pana Wójta, jakie było kryterium przy wyborze
najkorzystniejszej oferty na odśnieżanie dróg.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że kryterium była cena oraz sito
dopuszczające czyli sprzęt w postaci pługopiaskarki i przynamniej dwóch innych
samochodów, które mogą służyć do odśnieżania.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że zapytał o to, ponieważ jeszcze w czasie poprzedniej
kadencji kiedy podejmowany był temat odśnieżania padło stwierdzenie, że będzie brane pod
uwagę kryterium również sprzętowe – sprawa odśnieżania chodników.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel poinformował, że wymogiem było również
posiadanie mniejszego pojazdu do chodników. Obydwaj oferenci spełnili ten wymóg i zostali
dopuszczeni do drugiego etapu, w którym decydowała tylko cena.
Radny Paweł Lorens zapytał, co w kwestii wywozu i składowania śniegu.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że na razie gmina nie posiada
wyznaczonego składowiska śniegu Nie jest to prosty temat, ponieważ wymaga uzgodnień
dot. ochrony środowiska.
Radny Antoni Dębiec zapytał, czy są zabezpieczone w budżecie gminy środki na odśnieżanie
na bieżący rok.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że tak. Na ostatnim posiedzeniu
Rady przesunięto kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na drogi gminne. W razie
brakujących środków trzeba będzie dokonać dodatkowych przesunięć.
Radny Edward Marszałek poruszył temat pisma „Dębina”. Stwierdził, że od 12 lat pismo stoi
w miejscu. Zaznaczył, że do redakcji „Dębiny” w ostatnich latach były przekazywane
artykuły od p. Wójta, Sekretarza. Jednak gazeta odstaje jeśli chodzi o pisma samorządowe czy
też pisma lokalne od okolicy, która kiedyś uczyła się od naszej gminy robić gazety. Jest
gorszej jakości niż w Korczynie, Dukli, w Miejscu Piastowym itp. Radny Edward Marszałek
zasugerował, aby zapewnić piśmie „Dębina” trochę też samorządowego wymiaru. Mówiąc
o szczegółach stwierdził, że „Dębina” od 11 lat kosztuje 3 zł, w tym czasie wiele się zmieniło
jeśli chodzi o koszty, nieco do niej jest dopłacane, w ostatnim czasie gmina dofinansowuje
pismo.
Radny Edward Marszałek poprosił radnych o przemyślenie w celu, aby Zarząd pisma
„Dębina” mógł zdecydować czy od nowego roku przechodzić na lepszą jakość, lepszą formę,
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szukać innej drukarni, czy też pozostać na poziomie, który jest. Stwierdził, że to jest dobry
czas na zmiany, ponieważ od nowego roku można nadać piśmie „Dębina” nowego wymiaru.
Radny Jan Omachel zwrócił się z prośbą, aby pomyśleć o siatce przy otworach na moście nad
Wisłokiem, ponieważ przechodzić po nim jest niebezpiecznie.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że problem jest mu znany.
Rozmawiał z wykonawcami, jednak na ten rok nie było środków na to zadanie.
Wmontowanie dodatkowego przęsła będzie dość dużo kosztować. Trzeba to zrobić nie
naruszając struktury słupków podtrzymujących, aby nie stracić gwarancji. Dodał, że zadanie
to będzie realizowane w nowym roku budżetowym.
Ad. 8
W ostatniej części posiedzenia wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy Krościenko Wyżne - Antoni Dębiec podziękował wszystkim obecnym za udział
w posiedzeniu, a następnie zamknął I Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Antoni Dębiec

Protokołowała:
Małgorzata Wojtyczek-Skórka
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