P R O T O K Ó Ł NR II/2010
z posiedzenia Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 13 grudnia 2010 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1400 i trwało do godz. 1730, z przerwą
20 minutową w godz. 1410 – 1430, 10 - minutową w godz. 1520 – 1530 i 5 minutową w godz.
1645 – 1650.
Siedzibą posiedzenia była sala Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.
Obecni radni wg załączonej listy obecności: obecnych 15 radnych – wszyscy obecni (lista
obecności w załączeniu).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Omachel
- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Alicja Fejkiel-Guzik
- Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne,
- Grzegorz Prugar
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
- Jan Kumor
- Radca Prawny Gminy Krościenko Wyżne,
- Dariusz Sobieraj
- Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
- Marta Such
- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Krościenku Wyżnym,
- Marek Aftanas
- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krościenku Wyżnym
- Lucyna Liput
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym
- Anita Fal
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku
Wyżnym,
- Anna Jaźwiecka
- Dyrektor Samorządowego Przedszkola im. Wandy
Chotomskiej w Krościenku Wyżnym,
- Rafał Przymusiński
- Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krościenku Wyżnym,
- Teresa Mazur
- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym,
(lista obecności w załączeniu).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia
o wyborze Pana Jana Omachla na Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków
i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Krościenko Wyżne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady
Gminy Krościenko Wyżne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i ich zastępców stałych
Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Krościenko Wyżne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krościenko Wyżne.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko
Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne
na 2010 rok.
16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
17. Zamknięcie sesji.

Ad. 1
Rozpoczynając II Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne Przewodniczący Rady –
Antoni Dębiec otworzył obrady, powitał wszystkich radnych oraz obecnych na posiedzeniu
gości.

Ad. 2
W drugim punkcie proponowanego porządku obrad prowadzący posiedzenie – Antoni
Dębiec na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji można podejmować prawomocne
uchwały. Zauważył, że w sesji uczestniczy 15 radnych Gminy Krościenko Wyżne (wszyscy
obecni).

Ad. 3
W dalszej części przystąpiono do wręczenia przez Przewodniczącą Gminnej Komisji
Wyborczej zaświadczenia o wyborze Pana Jana Omachla na Wójta Gminy Krościenko
Wyżne.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Alicja Fejkiel-Guzik odczytała i wręczyła
Panu Janowi Omachlowi zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Krościenko Wyżne.

Ad. 4
Następnie przystąpiono do realizacji punktu proponowanego porządku obrad
w brzmieniu: „Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne”.
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Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec odczytał treść art. 29a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, stanowiącego o tym że objęcie obowiązków przez wójta
następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania, po czym oddał głos Wójtowi
Gminy Krościenko Wyżne – Janowi Omachlowi (obwieszczenie Komisarza Wyborczego
w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów
i rezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego przeprowadzonych w dniu
5 grudnia 2010 r.).
Jan Omachel – Wójt Gminy Krościenko Wyżne złożył wobec Rady Gminy Krościenko
Wyżne ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy”. Po złożeniu powyższego ślubowania Wójt Gminy dodał zdanie: „Tak
mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne – Antoni Dębiec stwierdził,
iż w związku ze złożeniem ślubowania przed Radą Gminy Krościenko Wyżne,
Pan Jan Omachel od tej chwili objął obowiązki Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
Zebrani złożyli gratulacje oraz wręczyli kwiaty.
Po złożeniu gratulacji Wójt Gminy zadeklarował, że złożone ślubowanie jest dla niego
drogowskazem do działania i zawarte w nim przesłanie będzie starał się wykonywać
skrupulatnie i rzetelnie, mając na względzie dobro mieszkańców całej gminy.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – radny Dariusz Sobieraj
przekazał podziękowania dla wszystkich mieszkańców za udział w wyborach
samorządowych. Stwierdził, iż duża odpowiedzialność spoczywa na nim, radnych oraz
wójcie. Pod koniec tej kadencji wyborcy ocenią, czy ten mandat dobrze wykonywano, czy
wykorzystano wszystkie szanse. Trzeba wykorzystać ten potencjał, który posiadamy dla
dobra Gminy Krościenko Wyżne. Dodał, że deklaruje ze swojej strony pomoc w realizacji
planów i zamierzeń na rzecz naszej Gminy.
Po zakończeniu ceremonii ślubowania Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec
zarządził 20-minutową przerwę w posiedzeniu w godz. 1410 – 1430.
Następnie Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz Radny Sejmiku Województwa
Podkarpackiego opuścili obrady.
Ad. 5
Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu piątego proponowanego porządku
obrad, tj. przyjęcia porządku obrad.
Wójt Gminy – Jan Omachel wnioskował o zmianę proponowanego porządku obrad, tj. aby:
1) po pkt 15 w brzmieniu:
„15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko
Wyżne na 2010 rok.”, wprowadzić pkt 16 w brzmieniu:
„16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy Sołectwa Krościenko Wyżne na
lata 2010-2017.”,
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2) dotychczasowy pkt 16 w brzmieniu:
„16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.” realizować w pkt 17,
3) dotychczasowy pkt 17 w brzmieniu:
„17. Zamknięcie sesji.” realizować w pkt 18.
Uzasadniając mówca stwierdził, że został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
o dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-jezdnej od ul. Mostowej w kierunku Iskrzyni.
Dotychczasowy plan odnowy sołectwa Krościenko Wyżne został zakwestionowany,
ponieważ uchwalony jest na lata 2010-2015, natomiast plan odnowy uchwala się na okres 7
lat. W związku z powyższym uzupełniono plan odnowy sołectwa Krościenko Wyżne o dwa
dodatkowe lata oraz rozwinięto harmonogram zadań.
Wójt Gminy dodał, że na uzupełnienie braków do wniosku o dofinansowanie gmina
otrzymała 14-dniowy termin licząc od ubiegłego tygodnia, co skłoniło do wprowadzenia
dodatkowego punktu do proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji.
Następnie głos zabrał radny Paweł Lorens:
1) Skierował pytanie do Przewodniczącego Rady, dlaczego materiały na sesję zostały tak
późno dostarczone radnym do domu. Stwierdził, że otrzymał je w piątek popołudniu i to
nie na adres domowy, a na adres sąsiadów, którzy dopiero mu je przekazali. Uzupełnił
swoją wypowiedź, że informowano posłańca, gdzie jego dom się znajduje, tym bardziej
nie rozumie dlaczego ktoś kimś się wyręcza.
2) Odnośnie punktu „Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji” zapytał, co Pan
Przewodniczący chce przyjmować, jeżeli protokół w ogóle nie został przedstawiony na
BIP-ie, z którym chciał się zaznajomić w trybie 3 dni, bo tak jak powiedział, w piątek
popołudniu zostały mu dostarczone materiały.
3) Odnośnie punktu 11. „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Krościenko
Wyżne” stwierdził, że proponowane zmiany w statucie są niepotrzebne i w tym momencie
są dla niego „zawstydzające”. Stwierdził, że w związku z nie wyłonieniem
Wiceprzewodniczącego proponuje wykreślić z porządku obrad ten punkt i wprowadzić
w jego miejsce punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.” Uzasadnił, że są jeszcze inni
radni, którzy może zgodzą się na kandydowanie, a może być taka sytuacja, że poprzedni
kandydaci nie wyrażą zgody na kandydowanie. Dodał, że jeżeli chcemy zrobić zmiany
w statucie, jest jak najbardziej za tym i uważa, że statut powinien być zweryfikowany
i zaktualizowany, ponieważ na dzień dzisiejszy nie spełnia wymogów
uszczegółowiających pewne problemy. Dodał, że zarówno statut jak ustawa
o samorządzie gminnym mówi, że wiceprzewodniczący jest wybierany na pierwszej sesji.
Rozumie, że na pierwszej sesji nastąpił pat (był remis), dlatego można wprowadzić ten
projekt uchwały do porządku obrad w dniu dzisiejszym. Mówca stwierdził, że nie ma
oficjalnego wniosku, ma tylko przygotowaną uchwałę, ponieważ czas nie pozwolił mu na
to, żeby się z kimkolwiek w tej sprawie skontaktować.
4) Odnośnie punktu „Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne” stwierdził, że uważa że jest to
„skandaliczne” wprowadzać w tak szybkim tempie rzeczy, które są nie przeanalizowane,
nie przedyskutowane, nie przemyślane. Co teraz skutkuje sytuacją taką, że na pierwszej
sesji sam Pan Przewodniczący wycofał sprawy dotyczące powołania poszczególnych
Komisji. Stwierdził, że nie zaopiniowanie przez Komisje poszczególnych uchwał, jest dla
niego skandaliczne, a Komisje są opiniotwórcze dla poszczególnych radnych. Dlatego
proponuje w związku z pomysłem o zmianie statutu powołanie Komisji statutowej
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w pkt 17 proponowanego porządku obrad. Niestety nie ma przygotowanych materiałów,
ze względu na to, że krótki czas nie pozwolił mu na przygotowanie się.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że składa oficjalną skargę na sposób dostarczania materiałów
oraz niedotrzymanie terminów.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zapytał, czy radny Paweł Lorens składa
wniosek dotyczący regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko
Wyżne.
Radny Paweł Lorens zgłosił wniosek o wycofanie powyższego punktu z porządku obrad.
Stwierdził, że projekt ten nie został przedyskutowany, przeanalizowany przez Komisje, które
dzisiaj zostaną powołane. Pewne sprawy trzeba przedyskutować i zastanowić się nad nimi.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec udzielił odpowiedzi na stwierdzenia
przedmówcy. Poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana na podstawie art. 29a ustawy
o samorządzie gminnym, który mówi, że sesję zwołuje się w terminie najpóźniej do 7 dni po
dokonaniu wyboru wójta. Jest to procedura szczególna, która nie ma zastosowania przy
normalnym zwoływaniu sesji. W związku z tym, nie dotrzymano 7 – dniowego terminu
dostarczania materiałów.
Dodał, że pewnie Pan radny wie, że projektu uchwały nie może samodzielnie złożyć.
Radny Paweł Lorens odpowiedział że oczywiście wie, dlatego mówił, że nie przygotował się
bo krótki czas nie pozwolił mu na to.
Dodał, że chcąc odpowiedzieć na stwierdzenie Przewodniczącego Rady rozumie, że jest
7 dni, ponieważ sam był w takiej sytuacji i wie co znaczą pewne procedury, ale dlaczego
w tak szybkim tempie wprowadza się pewne tematy, które nie zostały przeanalizowane jest
dla niego zagadką.
Przewodniczący Rady poinformował, że Statut Gminy wyraźnie mówi, że Przewodniczący
Rady może skierować projekty uchwał do Komisji, ale nie ma takiego obowiązku. Jeżeli Rada
Gminy po przeprowadzeniu dyskusji podejmie decyzję o podjęciu uchwały jest ona przyjęta
w normalnym trybie. Nie ma takiego obligatoryjnego obowiązku.
Wójt Gminy – Jan Omachel udzielił wyjaśnień w sprawie regulaminu czystości.
Poinformował, że jest okres szczególny. Dodał, że nie chciał wprowadzać tego projektu
uchwały do porządku obrad na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Gminy. Mówca
poinformował, że regulamin czystości podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
W związku z tym regulamin musi zostać opublikowany w 2010 r., aby zaczął obowiązywać
od początku 2011 r. Dodał, że w zmianach opłat za wywóz odpadów, wprowadzono
dodatkowo opłatę za wywóz popiołów. Zapis ten znajduje się również w regulaminie,
ponieważ musi zostać zachowana spójność pomiędzy tymi dwoma uchwałami. Dlatego też
nie było możliwości umieścić wymienionych punktów w porządku obrad następnej sesji.
Radny Paweł Lorens stwierdził, że rozumie pewne sprawy, terminy, ale w tej chwili wydaje
mu się słusznym powołanie na poprzedniej sesji Komisji, które zaopiniowałyby projekty
uchwał dzisiejszego porządku obrad. Dodał, że Komisje są opiniotwórcze zwłaszcza dla
radnych, którzy po raz pierwszy są radnymi i w pewne tematy dopiero się wdrażają.
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Ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Pawła Lorensa głos zabrała Sekretarz Gminy –
Alicja Fejkiel-Guzik. Przypomniała, że Przewodniczący Rady wyjaśnił, że art. 29a ustawy
o samorządzie gminnym mówi, że przy zwoływaniu dzisiejszej sesji nie obowiązywał 7 –
dniowy dostarczenia materiałów. Poinformowała ponadto, że na stronie internetowej
Państwowej Komisji Wyborczej w środę, tj. 8 grudnia br. zamieszczono zbiorcze wyniki
wyborów z datą 7 grudnia br., co już opóźniło możliwość wcześniejszego wysłania
materiałów. W czwartek pracownik Urzędu roznosił zawiadomienia o sesji radnym, ponieważ
pocztą otrzymaliby je w piątek.
Sekretarz Gminy zapytała, czy dobrze zrozumiała, że Pan radny otrzymał materiały na sesję
dopiero w piątek.
Radny Paweł Lorens odpowiedział, że w piątek popołudniu, ponieważ sąsiedzi dostarczyli mu
materiały. Radny stwierdził, że był ktoś w czwartek w domu.
Sekretarz Gminy – Alicja Fejkiel-Guzik zobowiązała się wyjaśnić sprawę dostarczenia
materiałów z pracownikiem Urzędu Gminy.
Radny Paweł Lorens dodał, że pracownik Urzędu został poinformowany, gdzie jego dom się
znajduje.
Pozostali radni nie zgłosili wniosków i uwag do proponowanego porządku obrad,
w związku z powyższym:
1) Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Wójta Gminy – Jana Omachla w sprawie
wprowadzenia do porządku obrad pkt 16 w brzmieniu:
„16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy Sołectwa Krościenko Wyżne na
lata 2010-2017.”.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 2 radnych,
w związku z powyższym Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła w/w wniosek.
2) Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Pawła Lorensa w sprawie
wykreślenia z porządku obrad punktu 11 w brzmieniu:
„11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Krościenko Wyżne.”
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 2 radnych,
- „przeciw” – 13 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
w związku z powyższym Rada Gminy Krościenko Wyżne nie przyjęła w/w wniosku.
3) Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Pawła Lorensa w sprawie
wykreślenia z porządku obrad punktu 13 w brzmieniu:
„13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krościenko Wyżne.”
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W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 2 radnych,
- „przeciw” – 13 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
w związku z powyższym Rada Gminy Krościenko Wyżne nie przyjęła w/w wniosku.
Następnie przystąpiono do przegłosowania porządku obrad wraz z poprawką zaproponowaną
przez Wójta Gminy.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 2 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła proponowany porządek obrad II
Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia
o wyborze Pana Jana Omachla na Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków
i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Krościenko Wyżne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy
Krościenko Wyżne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i ich zastępców stałych
Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Krościenko Wyżne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krościenko Wyżne.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko
Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne
na 2010 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy Sołectwa Krościenko Wyżne na
lata 2010-2017.
17. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
18. Zamknięcie sesji.
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Ad. 6
Następnie przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poinformował, że było pewne opóźnienie
w pisaniu protokołu ze względu na termin drugiej tury wyborów oraz krótki okres pomiędzy
posiedzeniami Rady Gminy. Ale z tego co mu wiadomo protokół jest już opublikowany
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
Protokolantka poinformowała, iż protokół w dniu dzisiejszym został opublikowany w BIP
Urzędu Gminy ok. godz. 12. Można było zapoznać się z jego treścią również w Biurze Rady
Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych,
-„przeciw” – 1 radny,
-„wstrzymał się” od głosu 1 radny.
W związku z powyższym Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła PROTOKÓŁ
NR I/2010 z I Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2010 r. (protokół
w załączeniu).
Ad. 7
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił informację
za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach
(informacja w załączeniu).
W otwartej dyskusji dot. przedstawionej informacji radni nie zabrali głosu, w związku z czym
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu kolejnego.

Ad. 8
Następnie Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie składu osobowego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Głos zabrał prowadzący posiedzenie Antoni Dębiec, który przedstawił projekt przedmiotowej
uchwały (projekt uchwały w załączeniu). Prowadzący posiedzenie przypomniał, iż zgodnie
z uchwałą Nr I/3/2006 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie
powołania i ustalenia liczbowego składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko
Wyżne, Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby. Dodał, że zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Gminy,
radny może być członkiem najwyżej dwóch Komisji stałych oraz na podstawie ustawy o
samorządzie gminnym, przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy nie mogą być
członkami Komisji Rewizyjnej.
Do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne radni zgłosili następujące
osoby:
- radny Jan Omachel zgłosił radnego Krzysztofa Ronowskiego,
- radny Krzysztof Podkul zgłosił radną Marzenę Kielar,
- radny Bolesław Pudłowski zgłosił radnego Krzysztofa Podkula,
- radny Paweł Lorens zgłosił radną Agnieszkę Prugar-Nowak.
Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
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Radny Jacek Frydrych złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Wobec powyższego Rada Gminy Krościenko Wyżne zamknęła listę kandydatów do składu
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne.
W dalszej kolejności w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy
głosowania jawnego poszczególni kandydaci zgłoszeni do składu Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Krościenko Wyżne otrzymali następującą ilość głosów (w głosowaniu uczestniczyło
15 radnych):
1) radny Krzysztof Ronowski
- 13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”,
2) radna Marzena Kielar
- 12 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”,
3) radny Krzysztof Podkul
- 11 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”,
4) radna Agnieszka Prugar-Nowak - 2 głosy „za”, 13 głosów „wstrzymujących się”.
Wobec powyższego następujący radni otrzymali najwyższą liczbę głosów a tym samym
zostali członkami Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne:
1) radny Krzysztof Ronowski,
2) radna Marzena Kielar,
3) radny Krzysztof Podkul.
Prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
w związku z czym Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR II/ 2 /10
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne
(uchwała w załączeniu).

Ad. 9
W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały
w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec, który stwierdził że Rada Gminy
uchwałą Nr I/5/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. powołała następujące Komisje Rady Gminy:
1) Komisję Budżetu i Finansów w składzie 5 osób,
2) Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w składzie 5 osób,
3) Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w składzie 5 osób.
Do składu Komisji Budżetu i Finansów radni zgłosili następujące osoby:
- radny Krzysztof Ronowski zgłosił radnego Zdzisława Omachla,
- radny Zdzisław Omachel zgłosił radnego Jana Omachla,
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- radny Jacek Frydrych zgłosił radną Marzenę Kielar,
- radna Marzena Kielar zgłosiła radną Bernadetę Foltę,
- radny Zdzisław Omachel zgłosił radnego Krzysztofa Ronowskiego.
Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radny Jacek Frydrych złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji
Budżetu i Finansów.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Wobec powyższego Rada Gminy Krościenko Wyżne zamknęła listę kandydatów do składu
Komisji Budżetu i Finansów.
W dalszej kolejności w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy
głosowania jawnego poszczególni kandydaci zgłoszeni do składu Komisji Budżetu
i Finansów otrzymali następującą ilość głosów (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych):
1) radny Zdzisław Omachel
- 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,
2) radny Jan Omachel
- 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,
3) radna Marzena Kielar
- 13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”,
4) radna Bernadeta Folta
- 12 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”,
5) radny Krzysztof Ronowski
- 13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Wobec powyższego ustalono następujący skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów:
1) radny Zdzisław Omachel,
2) radny Jan Omachel,
3) radna Marzena Kielar,
4) radna Bernadeta Folta,
5) radny Krzysztof Ronowski.
Do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radni zgłosili
następujące osoby:
- radny Jacek Frydrych zgłosił radnego Bolesława Pudłowskiego,
- radny Wiesław Gomółka zgłosił radną Beatę Sobieraj,
- radny Edward Marszałek zgłosił radnego Pawła Lorensa,
- radny Bolesław Pudłowski zgłosił radnego Wiesława Gomółkę,
- radny Krzysztof Ronowski zgłosił radnego Jacka Frydrycha.
Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Następnie prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec złożył wniosek o zamknięcie listy
kandydatów do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Wobec powyższego Rada Gminy Krościenko Wyżne zamknęła listę kandydatów do składu
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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W dalszej kolejności w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy
głosowania jawnego poszczególni kandydaci zgłoszeni do składu Komisji Rozwoju,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska otrzymali następującą ilość głosów (w głosowaniu
uczestniczyło 15 radnych):
1) radny Bolesław Pudłowski
- 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy
„wstrzymujące się”,
2) radna Beata Sobieraj
- 13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”,
3) radny Paweł Lorens
- 12 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”,
4) radny Wiesław Gomółka
- 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący się”,
5) radny Jacek Frydrych
- 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący się”.
Wobec powyższego ustalono następujący skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1) radny Bolesław Pudłowski,
2) radna Beata Sobieraj,
3) radny Paweł Lorens,
4) radny Wiesław Gomółka,
5) radny Jacek Frydrych.
W dalszej kolejności zgłaszano kandydatów do składu Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Obywatelskich:
- radny Zdzisław Omachel zgłosił radnego Edwarda Marszałka,
- radny Paweł Lorens zgłosił radną Agnieszkę Prugar-Nowak,
- radna Marzena Kielar zgłosiła radnego Marka Filara,
- radny Krzysztof Ronowski zgłosił radnego Jana Omachla,
- radny Wiesław Gomółka zgłosił radnego Krzysztofa Podkula.
Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Następnie prowadzący posiedzenie złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów do składu
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Wobec powyższego Rada Gminy Krościenko Wyżne zamknęła listę kandydatów do składu
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich.
W dalszej kolejności w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy
głosowania jawnego poszczególni kandydaci zgłoszeni do składu Oświaty, Kultury
i Spraw Obywatelskich następującą ilość głosów (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych):
1) radny Edward Marszałek
- 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,
2) radna Agnieszka Prugar-Nowak - 13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”,
3) radny Marek Filar
- 13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”,
4) radny Jan Omachel
- 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,
5) radny Krzysztof Podkul
- 13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
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Wobec powyższego ustalono następujący skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Obywatelskich:
1) radny Edward Marszałek,
2) radna Agnieszka Prugar-Nowak,
3) radny Marek Filar,
4) radny Jan Omachel,
5) radny Krzysztof Podkul.
Następnie prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR II/ 3 /10
w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne
(uchwała w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10-minutową przerwę w godz. 1520 – 1530 celem
ukonstytuowania się Komisji, tj. dokonania wyboru Przewodniczących i ich zastępców.

Ad. 10
Po przerwie Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia
przewodniczących i ich zastępców stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Członkowie poszczególnych Komisji Rady Gminy wytypowali następujących radnych na
przewodniczących i ich zastępców:
1. Komisja Rewizyjna:
1) Przewodniczący
2) Zastępca Przewodniczącego

- radny Krzysztof Ronowski,
- radna Marzena Kielar.

2. Komisja Budżetu i Finansów:
1) Przewodniczący
2) Zastępca Przewodniczącego

- radny Zdzisław Omachel,
- radny Jan Omachel.

3. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1) Przewodniczący
- radny Bolesław Pudłowski,
2) Zastępca Przewodniczącego
- radny Wiesław Gomółka.
4. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich:
1) Przewodniczący
- radny Jan Omachel,
2) Zastępca Przewodniczącego
- radny Edward Marszałek.
Następnie prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
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-

„przeciw” – 0 radnych,
„wstrzymało się” od głosu 2 radnych,

w związku z czym Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR II/ 4 /10
w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i ich zastępców stałych Komisji Rady
Gminy Krościenko Wyżne (uchwała w załączeniu).

Ad. 11
W dalszej części posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie
zmian w Statucie Gminy Krościenko Wyżne.
Projekt przedmiotowej uchwały omówiła Sekretarz Gminy – Alicja Fejkiel-Guzik (projekt
uchwały w załączeniu).
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy
Krościenko Wyżne zasadniczo zawiera dwie zmiany. Pierwsza zmiana wynika
z wprowadzenia stanu faktycznego, druga z dostosowania do przepisów prawa. Zmiany
w statucie dotyczą wprowadzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: Samorządowe
Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym, która została powołana z dniem
1 września 2009 r. oraz rozszerzenia zapisu w zakresie liczby wiceprzewodniczących Rady do
3 . Ustawa o samorządzie gminnym mówi, iż rada wybiera od 1-3 wiceprzewodniczących.
W związku z tym, iż na poprzedniej sesji nie dokonano wyboru wiceprzewodniczącego Rady
(obydwaj kandydaci otrzymali po 7 głosów) proponuje się rozszerzyć zapisy statutowe.
Dopuszcza tę zmianę ustawa o samorządzie gminnym. Również Wydział Prawny
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego stoi na stanowisku, że w statucie powinny
znajdować się zapisy ustawowe. Statut nie powinien zawężać niektórych zapisów, nawet
jeżeli Rada Gminy powoła jednego, dwóch, czy trzech wiceprzewodniczących.
Sekretarz Gminy dodała, że proponowane zmiany do statutu są zmianami, które Rada może
na dzisiejszej sesji przyjąć. Nad innymi zapisami warto zastanowić się i przyszłości
skorygować cały Statut Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec uzupełnił, że ustawa o samorządzie gminnym
mówi, że na pierwszej sesji dokonuje się wyboru przewodniczącego oraz
wiceprzewodniczących. Ta próba wyboru wiceprzewodniczących została podjęta na ostatniej
sesji. Biuro Prawne Wojewody stoi na stanowisku, że spełnia to już wymóg ustawowy,
natomiast kolejna próba wyboru może być przeprowadzona po wejściu w życie ewentualnych
zmian w statucie. Na tej samej sesji nie można dokonywać zmian w statucie i wyboru
wiceprzewodniczących.
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Paweł Lorens. Zapytał,
dlaczego nie zastanawiano się nad innymi zmianami w statucie, jeżeli można było
doprecyzować pewne zapisy, które okazały się niejasne w czasie poprzedniej kadencji.
Stwierdził, że widzi np. potrzebę zobligowania radnych do pracy w Komisji, choć już dzisiaj
wiadomo jest, że każdy z radnych jest członkiem Komisji. Można doprecyzować ten zapis, że
każdy radny zasiada w co najmniej jednej Komisji, aby bardziej zachęcić radnego do pracy.
W poprzedniej kadencji niektórzy radni nie chcieli wziąć udziału w pracach Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy ustosunkowując się do przedmówcy stwierdził, że Pani
Sekretarz w swojej wypowiedzi udzieliła już odpowiedzi na pytanie radnego. Mówiła, że
pewnie statut trzeba poprawić, że trzeba się mu dokładnie przyjrzeć. Z pewnością wrócimy do
tematu w czasie tej kadencji. Czy to będzie w pierwszym miesiącu, czy w pierwszym roku to
się jeszcze okaże. Mówca przypomniał radnemu jako byłemu Przewodniczącemu Rady, że
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cały czas był wakat w Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
a sam Przewodniczący Rady jako radny w czasie poprzedniej kadencji nie był członkiem
żadnej Komisji i wówczas nie wprowadzono do porządku obrad sesji tego uzupełnienia.
Sekretarz Gminy – Alicja Fejkiel-Guzik dodała, że zgadza się z radnym Pawłem Lorensem,
że Statut Gminy należy dopracować, powołać Komisję statutową. Ale jest na razie początek
kadencji. Radni powinni dostosować statut do własnych potrzeb (terminy protokołów, zakres
działania komisji itp.) Ale najlepiej dokonać tych zmian po jakimś czasie, nie w tej chwili.
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały, w związku z czym prowadzący posiedzenie
- Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 3 radnych,
w związku z czym Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR II/ 5 /10
w sprawie zmian w Statucie Gminy Krościenko Wyżne została podjęta (uchwała
w załączeniu).

Ad. 12
W dalszej części przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że jak już wcześniej powiedział, projekty uchwał nad
którymi dzisiaj debatujemy są publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego i wchodzą w życie w terminie 14 dni od publikacji. Dodał, że dlatego też
zależy mu, aby te uchwały weszły w życie od 1 stycznia 2011 r., stąd znalazły się w porządku
obrad dzisiejszej sesji. Wracając do uwag, jakie radny Paweł Lorens zgłosił na początku,
faktycznie uchwały te nie są konsultowane z Komisjami, jednak nie było takiej możliwości.
Mówca zaznaczył, że na pewno następne projekty uchwał Rady Gminy będą kierowane do
Komisji, które zajmują się daną problematyką.
Następnie Wójt Gminy – Jan Omachel omówił projekt uchwały, uzasadniając że zgodnie
z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy jest
zobligowana do podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji (projekt uchwały w załączeniu).
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Paweł Lorens. Zapytał, czy
negatywna opinia Rady Gminy, o której mowa w projekcie uchwały jest również wiążąca.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że jak każda opinia nie jest wiążąca.
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały, w związku z czym prowadzący posiedzenie
- Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
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W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
w związku z czym Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR II/ 6 /10
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(uchwała w załączeniu).

Ad. 13
W dalszej części przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Wójt Gminy – Jan Omachel zapoznał obecnych z projektem przedmiotowej uchwały (projekt
uchwały w załączeniu). Uzasadnił że w związku z tym, że regulamin który został poprzednio
uchwalony zawiera pewne zapisy, które nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu,
zdecydowano na uchwalenie nowego regulaminu dostosowując go do warunków, jakie panują
w naszej gminie. Zaznaczył, że prace nad regulaminem trwały od miesiąca września.
Regulamin uzyskał pozytywną opinię Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Krośnie.
Zawiera on wszystkie ustawowe zapisy, które powinny się w nim znaleźć a które nie są
sprzeczne z ustawami. Do regulaminu wprowadzono nowy zapis odnośnie opłat za popioły.
Mówca poinformował, że do Urzędu Gminy zgłaszali się mieszkańcy, którzy chcieliby płacić
za popioły a nie wynosić ich w śmieciach komunalnych, bo to faktycznie nie jest odpad
komunalny. Dodał, że w najbliższym czasie musimy również usystematyzować wywóz
odpadów typu biologicznego tj. trawy, liście i inne śmieci, które podlegają kompostowaniu.
Wymienione odpady nie będą mogły należeć do grupy odpadów komunalnych, co odbiorca
będzie mógł kwestionować. Dodatkowo będzie najprawdopodobniej możliwość kontroli
wywozu śmieci przez wójta gminy, jak i przez osoby które zajmują się utylizacją i wywozem
tych śmieci. Wójt Gminy – Jan Omachel dodał, że regulamin utrzymania czystości i porządku
obrad wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec odczytał opinię Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krośnie z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wydania opinii do
projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne –
opinia pozytywna (opinia w załączeniu).
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Paweł Lorens. Stwierdził, że
rozumie, że zapis § 16 ust. 1 regulaminu „§ 16. 1. Właściciele nieruchomości położonych
wzdłuż chodników mają obowiązek niezwłocznego usunięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego”, obliguje
mieszkańców do odśnieżania chodnika oraz że automatycznie gmina odchodzi od obowiązku
odśnieżania chodników.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że gmina nie odchodzi od tego obowiązku, powyższy
zapis jest wymogiem ustawowym. Rada Gminy nie może regulaminem zmienić ustawy.
Ustawa mówi wyraźnie, że obowiązek odśnieżania chodników spoczywa na właścicieli
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posesji przyległej do chodnika. Nie można ominąć tego zapisu, który zresztą również
znajdował się w poprzednim regulaminie. Dodał, że w zakres prac dot. odśnieżania
w przyszłym roku wchodzi również odśnieżanie chodników i ten obowiązek spoczywa na
przedsiębiorcy, który wygrał przetarg.
Radny Paweł Lorens zapytał, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku nie odśnieżania
chodników w razie wypadku.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że taki przypadek był w ubiegłym roku na ul.
Dukielskiej (drodze krajowej). Wówczas wypłatę odszkodowania przejął ubezpieczyciel,
a firma która odśnieża musi mieć zawarte ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
i automatycznie kieruje tę odpowiedzialność na ubezpieczyciela.
Radny Paweł Lorens zapytał następnie, czy zapis § 32 ust. 3 „Zabrania się wypuszczania
psów bez nadzoru, poza teren nieruchomości stanowiącej własność osoby utrzymującej
zwierzę. Wyprowadzenie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących
warunków: 1) pies będzie prowadzony na smyczy ...”, jest ustawowym obowiązkiem.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że w miejscu publicznym obowiązkowy jest
kaganiec oraz smycz dla psa.
Radny Edward Marszałek zauważył, że regulamin napisany jest „językiem inżynierskim”,
a ważne jest, aby dotarł on do ludzi - zaistniał w świadomości mieszkańców. Radny
zaproponował, aby w przystępny sposób dotrzeć do adresatów poprzez zastosowanie
odpowiedniej akcji informacyjnej, tj. opisanie oraz wyjaśnienie najważniejszych spraw
dotyczących regulaminu w Internecie, lokalnej prasie itp.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec stwierdził, że słuszne są uwagi radnego
Edwarda Marszałka, niestety tego typu regulaminy są tak rozbudowane. Dodał, że warto
zastanowić się nad propozycją radnego Edwarda Marszałka, aby w przystępny sposób opisać
te zapisy regulaminu, które dotyczą każdego mieszkańca na co dzień.
Wójt Gminy – Jan Omachel zgłosił uwagę do protokołu, aby pracownik odpowiedzialny za
odpady rozpropagował wśród mieszkańców przedstawione w regulaminie informacje.
Głos zabrał radny Jan Omachel. Wracając do zapisu § 16 regulaminu stwierdził, że jest on
„straszakiem” dla ludzi na posesjach których znajduje się chodnik. Tym bardziej że są
przypadki, że ktoś posiada działkę położoną daleko od domu i mimo to jest zobligowany, aby
usuwać z obszaru nieruchomości zanieczyszczenia.
Radca Prawny – Jan Kumor wyjaśnił, że obowiązek odśnieżania, odladzania chodnika ciąży
na zarządcy drogi jeżeli znajduje się w pasie drogowym. Do właściciela nieruchomości, jeżeli
przylega do nieruchomości.
Radna Beata Sobieraj zwróciła uwagę na częstotliwość odbierania odpadów, szczególnie na
odbiór odpadów selektywnych typu papier, tektura, metal, który odbywa się jeden raz
w miesiącu. Radna stwierdziła, że odbiór takich odpadów powinien odbywać się częściej.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że przetarg został już rozstrzygnięty. Umowa
zawiera zapis, że wywóz odpadów segregowanych odbywa się raz w miesiącu. Można
aneksem zmienić ten zapis umowy – sugestia jest do rozważenia, ale może po I półroczu.
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Radna Beata Sobieraj zwróciła również uwagę na odpady wyrzucane na teren naszej gminy
przez mieszkańców sąsiednich gmin. Radna zapytała, czy jest możliwość, aby ten problem
rozwiązać.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że zwykle każdego roku przeprowadzana jest
akcja likwidacji dzikich wysypisk śmieci, sprzątanie ziemi. Dodał, że postara się w jakiś
sposób zadziałać w tym temacie.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zaproponował, aby problem ten rozwiązać
atrapą kamery oraz odpowiednim oznakowaniem - „zakaz wysypywania śmieci”.
Głos następnie zabrał radny Zdzisław Omachel. Po przeczytaniu § 3 pkt 6 regulaminu:
„§ 3. Właściciele nieruchomości, niezależnie od obowiązków na nich spoczywających, na
podstawie art. 5 ustawy, zobowiązani są do utrzymania na terenie swoich nieruchomości
czystości i porządku, należytego stanu sanitarno-higienicznego, jak również:
6) likwidowanie na własny koszt dzikich wysypisk odpadów komunalnych i innych
powstałych w obrębie nieruchomości. Poprzez likwidację rozumie się zebranie, transport
i unieszkodliwienie lub wykorzystanie porzuconych odpadów zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa”, radny stwierdził, że są miejsca, gdzie notorycznie
podrzucane są śmieci. A zapis ten obliguje właścicieli małych nieruchomości często
oddalonych od budynku własnego do usuwania dzikich wysypisk śmieci. Zaznaczył, że
w gminie jest kilka miejsc, gdzie występują dzikie wysypiska śmieci.
Wójt Gminy – Jan Omachel stwierdził, że do tej pory gmina pomagała i usuwała tego typu
dzikie wysypiska, nie obciążając kosztami właścicieli nieruchomości. Zapis § 3 pkt 6
kierowany jest raczej do tych ludzi, którzy na własnej działce tworzą dzikie wysypiska
śmieci, co obliguje ich do usprzątnięcia tego. Jeżeli takie wysypiska dotyczą działki będącej
własnością Skarbu Państwa, gminy czy właściciela, którego tam nie ma, myśli że gmina
pomoże zlikwidować takie wysypisko. Dodał, że świadomość ludzi w tym zakresie poprawia
się, jednak jeszcze nie jest na tyle wysoka, aby całkowicie zlikwidować zjawisko.
Radny Bolesław Pudłowski zwrócił się z prośbą o zorganizowanie więcej ilości miejsc (do tej
pory jeden punkt przy stadionie) z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że spróbuje zorganizować przynajmniej dwa takie
punkty przy najbliższej zbiórce odpadów wielkogabarytowych.
Radny Paweł Lorens przytaczając § 13 regulaminu dotyczący gromadzenia odpadów
zawierających azbest, zapytał, czy nadal mieszkańcy są zobowiązani do informowania
Urzędu Gminy na temat zgromadzonego azbestu.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że tak. Gmina zbiera informacje od mieszkańców
na temat zgromadzonego azbestu i po uzyskaniu pełnego składu organizuje wywóz tych
odpadów.
Radny Edward Marszałek stwierdził, że nie może odnaleźć w regulaminie kwestii spalania
odpadów (co wolno, czego nie wolno spalać), a twierdzi, że jest to ważna sprawa.
Radca Prawny – Jan Kumor wyjaśnił przedmówcy, że regulamin utrzymania czystości
i porządku obrad na terenie gminy nie może regulować takich kwestii, które zostały
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uregulowane w ustawie. A kwestia spalania określona jest w ustawie o ochronie
przeciwpożarowej.
Wójt Gminy – Jan Omachel dodał, że w poprzednim regulaminie były zamieszczone zapisy
dotyczące spalania odpadów. Teraz odstępujemy od nich, aby nie narazić się na uchylenie
paragrafów, których one dotyczą. Podobnie w kwestii upominania o wykaszanie chwastów –
wójt nie ma mocy prawnej, aby wystąpić do właściciela do stosowania takich rzeczy.
Radny Edward Marszałek poruszył kwestię zatrucia powietrza przy spalaniu odpadów.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że gmina nie ma możliwości zareagowania. Natomiast
Sanepid jest zobowiązany przyjąć zgłoszenie, wykonać analizę popiołu i nałożyć mandat
karny na właściciela, który zanieczyszcza powietrze odpadami.
Radna Beata Sobieraj zapytała, czy na terenie gminy znajduje się punkt na elektrośmieci.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że w najbliższym czasie na terenie Gminy zostaną
rozmieszczone pojemniki na odpady typu elektrośmieci.
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały, w związku z czym prowadzący posiedzenie
- Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
wobec powyższego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR II/ 7 /10
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko
Wyżne (uchwała w załączeniu).

Ad. 14
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę
Krościenko Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych.
Radny Paweł Lorens po usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady opuścił obrady.
Wójt Gminy – Jan Omachel zapoznał obecnych z projektem przedmiotowej uchwały wraz
z autopoprawką (projekt uchwały w załączeniu). Poinformował, że projekt uchwały zakłada
następujące proponowane stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
wykonanie przejętego przez Gminę obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na
terenie nieruchomości odpadów komunalnych:
I. Dla osób fizycznych:
1) 32,00 zł brutto rocznie od mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy
i przebywającego na terenie gminy, który zdeklarował się do segregowania
odpadów, jednak nie więcej niż 160,00 zł brutto od rodziny,
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2) 80,00 zł brutto rocznie od mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy
i przebywającego na terenie gminy, który nie zdeklarował się do segregowania
odpadów, jednak nie więcej niż 400,00 zł brutto od rodziny.
- Ustalono opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości, na terenie których
powstają odpady w postaci popiołów paleniskowych, w zakresie ich odbioru i utylizacji
w wysokości 4,00 zł brutto za odbiór jednego worka o pojemności 60 dm3 .
II. Dla przedsiębiorców:
L.p. Powierzchnia placówki
handlowej, usługowej,
produkcyjnej
1.
2.
3.
4.
5.

do 20 m2
21 – 50 m2
51 – 100 m2
101 – 180 m2
powyżej 180 m2

Opłata dla przedsiębiorców
prowadzących segregację
odpadów

Opłata dla
przedsiębiorców nie
prowadzących
segregacji odpadów

125,00 zł brutto
250,00 zł brutto
500,00 zł brutto
750,00 zł brutto
1000,00 zł brutto

250,00 zł brutto
500,00 zł brutto
1000,00 zł brutto
1500,00 zł brutto
2000,00 zł brutto

Wójt Gminy – Jan Omachel uzasadnił wzrost powyższych opłat przedstawiając szczegółową
analizę wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne:
Porównał ceny za tonę wywozu odpadów komunalnych ponoszonych przez Gminę:
w roku 2010
w roku 2011
Odpady niesegregowane - 310,30 zł Odpady niesegregowane – 321,00 zł brutto za tonę
brutto za tonę
Odpady wstępnie segregowane – Odpady wstępnie segregowane – 149,80 zł brutto za
90,95 zł brutto za tonę
tonę
W 2010 roku w okresie od stycznia do października wywieziono 942,74 ton odpadów
komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w tym:
- odpadów zmieszanych (niesegregowanych) gromadzonych w workach i kontenerach –
788,26 ton,
- odpadów wstępnie segregowanych gromadzonych w workach i kontenerach – 154,48 ton
Za w/w usługę zapłacono do tej pory łączną kwotę: 256 559,50 zł.
Zakładając, że w kolejnych dwóch miesiącach tj. listopadzie i grudniu liczba odpadów będzie
porównywalna, do powyższej kwoty należy doliczyć kwotę 53 000,62 zł, co da ostateczną
sumę wydatków za rok 2010 w wysokości 309 560,12 zł.
Wpłaty za usługę wywozu odpadów komunalnych stan na dzień 30.11.2010 roku wynoszą
113 764,36 zł (z odsetkami i kosztami upomnienia).
Na podstawie miesięcznych faktur wystawianych w roku 2010 r., obliczono, że w roku 2011
za usługę wywozu odpadów komunalnych zapłacimy kwotę ok. 333 319,49 zł brutto.
Planowany przychód na 2011 roku przy proponowanych stawkach wyniesie 185 918,00 zł, co
zapewni pokrycie wydatków na poziomie 55,77 %. Pozostałe 44,23 % gmina pokryje
z własnego budżetu.
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Stawki za usługę wywozu odpadów na 2011 rok w sąsiednich gminach przedstawiają się
następująco:
1) Gmina Korczyna- 3,50 zł brutto od osoby na miesiąc (bez zwolnień), co daje kwotę
42,00 zł rocznie od jednego mieszkańca,
2) Gmina Haczów – 3,37 zł brutto od osoby na miesiąc, co daje kwotę 40,44 zł rocznie
od jednego mieszkańca.
Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar uzupełnił, że według stanu na dzień 30.11.2010 r. łączne
koszty wywozu odpadów segregowanych i niesegregowanych wynosiły 293 737,26 zł.
Natomiast dochody od ludności wynosiły ok. 113 000,00 zł wobec planu ok. 135 000,00 zł,
kiedy termin płatności II raty minął 15 września. Zostały w związku z tym wysłane
upomnienia do mieszkańców.
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy –
Antoni Dębiec, który zapytał, jakie zaległości mają mieszkańcy w płaceniu za odpady.
Odpowiedzi na pytanie przedmówcy udzielił Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar. Wyjaśnił,
że ewidencję zaległości prowadzi pracownik Urzędu Gminy – Pani Agnieszka Pelczar.
Nazwiska osób mających zaległości powtarzają się. Nawet u niektórych mieszkańców nie
skutkują tytuły egzekucyjne. Pewne zaległości opłat dotyczą okresu z przed referendum,
gdzie nie można zastosować procedury egzekucyjnej.
Wójt Gminy – Jan Omachel dodał, że w tej chwili suma zaległości wynosi ok. 23 000,00 zł.
Stwierdził następnie, że zaległości mieszkańców do momentu referendum gmina musi
umorzyć do przyszłego roku.
Radny Bolesław Pudłowski zapytał, jak często będą wywożone popioły.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział przedmówcy, że popioły będą wywożone 2-4 razy
w ciągu roku w sezonie grzewczym (tj. od października do marca), poza normalnym
systemem odbioru odpadów w ustalonym z mieszkańcami terminie. Worki na popiół będą
sprzedawane w Urzędzie Gminy osobom, które wcześniej zdeklarowały się zakupić je.
Radny Bolesław Pudłowski zauważył, że wiele osób pali piecem również w lecie na ciepłą
wodę, dlatego również w lecie będą gromadzić popiół.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że przypuszcza że w lecie będzie tego popiołu
o wiele mniej. Dodał, że worki będą wykonane ze specjalnego grubszego tworzywa. W tej
chwili zamówionych jest ich 1000 sztuk.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zapytał, ile w tym roku gmina dopłaci do
wywozu śmieci.
Wójt Gminy – Jan Omachel oszacował, że w 2010 r. gmina dopłaci nie całe 200 000,00 zł.
Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar dodał, że zapłacono fakturę na kwotę 293 000,00 zł
(łącznie za miesiąc październik). Na pewno w tym roku będzie jeszcze przynajmniej jedna
listopadowa faktura.

20

PROTOKÓŁ NR II/2010
z posiedzenia Rady Gminy Krościenko Wyżne w dniu 13 grudnia 2010 roku

Wójt Gminy – Jan Omachel dodał że szacuje się, że suma wydatków za rok 2010 za wywóz
odpadów komunalne wynosić będzie ok. 300 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec oszacował, że koszty wywozu odpadów przez
mieszkańców minus wpłaty za usługę wywozu odpadów stanowią kwotę, która gmina
dopłaca do wywozu, tj. 280 000,00 zł – 113 000,00 zł = ok. 160 -170 000,00 zł.
Zakładając proponowany wzrost opłat gmina w kolejnym roku budżetowym dokładałaby ok.
120 000,00 zł, tj. o 40 000,00 zł mniej niż w roku 2010.
Radny Zdzisław Omachel zapytał, czy w koszty które gmina bezwzględnie musi ponieść za
wywóz odpadów komunalnych, tj. ok. 30 000,00 zł za odpady np. przedszkola, szkoły
wliczona jest kwota wywozu z pojemników segregowanych.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że tak. Odpady gminne (m.in. z kontenera na
cmentarzu, budynków gminnych) mieszczą się w kwocie 25-30 000 zł rocznie. Faktury
wystawiane są oddzielnie na każdy z kontenerów. Wójt Gminy dodał, że musimy iść
w innych kierunku tj. zmniejszenia strumienia śmieci, segregowania, kompostowania
pewnych rzeczy.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zauważył, że kłania się wniosek radnego
Edwarda Marszałka o edukację mieszkańców. Stwierdził, że szacuje, że o ok. 20% śmieci
mogłoby być mniej przy odpowiedniej świadomości mieszkańców.
Radny Edward Marszałek zapytał, ile w tonach gmina produkuje odpadów.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że 942 ton wyprodukowano do końca miesiąca
października.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zapytał, czy co do ilości ton gmina kontroluje
firmę wywożącą odpady.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że przeprowadzana jest taka kontrola tonażu.
Ostatnio miała ona miejsce ok. 2-3 miesiące temu. Planuje się przeprowadzić kolejną kontrolę
w najbliższym terminie. Dodał, że ilość śmieci z miesiąca na miesiąc wzrasta, dlatego trzeba
będzie to kontrolować.
Radny Bolesław Pudłowski zapytał, jak wygląda podwyżka opłat za wywóz odpadów dla
przedsiębiorców.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że przedsiębiorcy praktycznie mieszczą się w tym
co wywożą i co deklarują, dlatego w tym przypadku wzrost opłat nie jest duży.
Sekretarz Gminy – Alicja Fejkiel-Guzik przedstawiła różnice stawek opłat za odpady
komunalne dla przedsiębiorców w latach 2010 – 2011:
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L.p Powierzchnia

.

1.
2.
3.
4.
5.

placówki
handlowej,
usługowej,
produkcyjnej
2

Do 20 m
21 – 50 m2
51 – 100 m2
101 – 180 m2
powyżej 180 m2

Opłata dla przedsiębiorców
prowadzących segregację
odpadów

Opłata dla przedsiębiorców nie
prowadzących segregacji
odpadów

2010 r.

2011 r.

2010 r.

2011 r.

120,00 zł brutto
240,00 zł brutto
480,00 zł brutto
720,00 zł brutto
960,00 zł brutto

125,00 zł brutto
250,00 zł brutto
500,00 zł brutto
750,00 zł brutto
1000,00 zł brutto

240,00 zł brutto
480,00 zł brutto
960,00 zł brutto
1440,00 zł brutto
1920,00 zł brutto

250,00 zł brutto
500,00 zł brutto
1000,00 zł brutto
1500,00 zł brutto
2000,00 zł brutto

Wójt Gminy – Jan Omachel dodał, że została przeprowadzona analiza, ile odpadów
produkowanych przez przedsiębiorców jest wywożonych. W związku z tym, że w grupie tej
odpady finansowały się we własnym zakresie, wzrost cen nie jest duży.
Radny Bolesław Pudłowski zapytał, czy są przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą segregacji.
Wójt Gminy – Jan Omachel stwierdził, że raczej wszyscy przedsiębiorcy deklarowali
segregację. Natomiast wśród osób fizycznych jest zaledwie kilkanaście pozycji osób, które
nie zdeklarowały się na segregację odpadów.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec stwierdził, że pewnie zbliżamy się ku końcowi
tej dyskusji. Rada Gminy nie podwyższyła podatków na przyszły rok i uważa, że był to dobry
krok w kierunku mieszkańców. Jednak, aby chociaż w części złagodzić bardzo dużą
podwyżkę (wzrost o 10,00 zł), zgłasza wniosek aby zmniejszyć stawkę opłat za odpady od
osób fizycznych z kwoty 32,00 zł brutto od mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub
czasowy i przebywającego na terenie gminy, który zdeklarował się do segregowania
odpadów, jednak nie więcej niż 160,00 zł brutto od rodziny na kwotę 30,00 zł brutto od
mieszkańca, jednak nie więcej niż 150,00 zł brutto od rodziny. Dodał, że budżet gminy i tak
musi dopłacić, natomiast wzrost opłat będzie chociaż o 2,00 zł niższy.
Przewodniczący Rady poprosił jeszcze o informację, ile mniej dla budżetu stanowi każda
złotówka.
Wójt Gminy – Jan Omachel oszacował, że to ok. 10 000,00 zł mniej dla budżetu. Przy stawce
30,00 zł planowany wpływ do budżetu wynosiłby ok. 175 000,00 zł.
Radny Edward Marszałek stwierdził, że cały czas mówi się, że gmina dopłaca z budżetu.
Pytanie, ile za rok trzeba będzie dopłacić, aby dojść do poziomu, który będzie dzisiaj. Dodał,
że koszty wywozu odpadów będą rosły. Być może zwiększy się również liczba
produkowanych odpadów z 1000 ton na 1200 ton. Radny Edward Marszałek poprosił
o informację jaka jest progresja, ile średnio ton odpadów wzrasta. Stwierdził, że wydaje mu
się, że płacenie za śmieci jest to moralny obowiązek każdego mieszkańca.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec odpowiadając na stwierdzenia przedmówcy
powiedział, że rozumie ten wymóg, jednak jego intencją jest to, aby ta podwyżka nie była od
razu tak drastyczna. Uzasadniając swój wniosek stwierdził, że kwota 30,00 zł brutto od
mieszkańca stanowiłaby już jakiś wzrost, bo 8,00 zł od osoby, natomiast przy takich
działaniach jak: edukacja, dokładniejsze sprawdzanie przewoźnika (zaznaczając że nie chce tu
nikogo osądzać) może udałoby się te koszty obniżyć.
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Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiadając na pytanie radnego Edwarda Marszałka, dotyczące
% przyrostu ton odpadów stwierdził, że podejrzewa że jest to rząd ok. 10%. Praktycznie
systematycznie wzrasta ilość ton odpadów. Poinformował, że zgodnie z dokonaną analizą
odpadów, sytuacja poprawiła się pod względem segregacji – wzrasta ilość odpadów
segregowanych, jednak ilość całości odpadów zwiększa się. Dodał, że w tym roku nie
organizowano jeszcze wywozu odpadów wielkogabarytowych – z jesieni przesunięto termin
na wiosnę ze względu na brak środków w budżecie.
Wójt Gminy dodał, że aby gmina nie dokładała z budżetu do odpadów, stawka musiałaby
wynosić ponad 40,00 zł brutto od mieszkańca. Zaznaczył, że gmina nie powinna dokładać,
nie ma w tym żadnego interesu. Gmina przejęła obowiązek w zakresie pozbywania się
zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Stwierdził, że nie wie, czy
Regionalna Izba Obrachunkowa nie zacznie kwestionować wysokości opłat od mieszkańców.
Dlatego też uważa, że kwota 32,00 zł jest i tak stonowana, bo faktycznie powinna być ona
wyższa. Na pewno odbiór mieszkańców będzie taki, że ta opłata jest wysoka, natomiast i tak
jest ona dużo niższa niż w sąsiednich gminach.
Radny Edward Marszałek zapytał, ile wynosi koszt za wywóz odpadów w przeliczeniu na
1 mieszkańca zobowiązanego do płacenia.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec oszacował, że będzie to ok. 60,00 zł.
Radny Edward Marszałek stwierdził, że 32,00 zł stanowi zaledwie ponad 50% pokrycie
wydatków za wywóz odpadów.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że przy stawce 32,00 zł dokładnie 55% opłat za
wywóz odpadów pokryją mieszkańcy.
Radny Edward Marszałek zwrócił szczególną uwagę, aby właściwie poinformować
mieszkańców o powodach wzrostu. Uświadomić, że opłata za wywóz odpadów od
1 mieszkańca wynosi 32,00 zł, ale tak naprawdę gminę każdy mieszkaniec kosztuje 60,00 zł.
Radny Jan Omachel zauważył, że również nie każdy mieszkaniec produkuje taką sama ilość
śmieci – jeden wynosi 1 worek, drugi – 2,3.
Wójt Gminy – Jan Omachel zgodził się z przedmówcą. Stwierdził, że jednak nie ma innego
rozwiązania, bo jeżeli ograniczymy pojemność worków do 60 l czy 100 l, sytuacja będzie
podobna jak w Gminie Korczyna – dojdzie do sprzeciwów.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec dodał, że powstaną wtedy dzikie wysypiska.
Wójt Gminy – Jan Omachel stwierdził, że nie chciałby iść w kierunku limitów. Natomiast
zgodził, się z tym że jedni produkują więcej śmieci, inni potrafią je jakoś zagospodarować.
Radny Bolesław Pudłowski zauważył, że nie wszyscy mieszkańcy przypinają kartki na worek
ze śmieciami, a odbierane są wszystkie worki. A była mowa, że jeżeli nie będzie kartki,
worek nie zostanie przez odbiorcę zabrany. Radny poprosił o informację, jak rzeczywiście
jest.
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Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że de facto kartki powinny być doczepiane na
workach, bo są one dostępne w Urzędzie Gminy i nikt ich nie limituje. Stwierdził, że trzeba
będzie wrócić do tego sposobu oznaczania worków. Dodał, że do tej pory była zasada, że
jeżeli przynajmniej raz na pół roku jest na worku doczepiona kartka, znaczy to że śmieci są
segregowane, dlatego też nie stosowano co miesięcznej kontroli.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec odnosząc się do tego co zostało powiedziane
stwierdził, że z pewnością zamieszczona zostanie informacja do „Dębiny” o podwyżce
stawek za wywóz odpadów, ale warto do niej dołączyć te dane, które Radzie Gminy zostały
przedstawione wraz z informacją dotyczącą porównania opłat w sąsiednich gminach.
Wobec braku innych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy – Antoni
Dębiec zarządził głosowanie nad złożonym przez siebie wnioskiem, tj. aby zmniejszyć stawkę
opłat za odpady od osób fizycznych z kwoty 32,00 zł brutto od mieszkańca zameldowanego
na pobyt stały lub czasowy i przebywającego na terenie gminy, który zdeklarował się do
segregowania odpadów, jednak nie więcej niż 160,00 zł brutto od rodziny na kwotę 30,00 zł
brutto od mieszkańca, jednak nie więcej niż 150,00 zł brutto od rodziny. W głosowaniu
jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych,
- „przeciw” – 4 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 8 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne nie przyjęła w/w wniosku.
Następnie prowadzący posiedzenie zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych,
- „przeciw” – 1 radny,
- „wstrzymało się” od głosu 3 radnych,
w związku z powyższym Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ
NR II/ 8 /10 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko Wyżne
obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych (uchwała w załączeniu).
Prowadzący posiedzenie zarządził 5-minutową przerwę w godz. 1645 – 1650.

Ad. 15
Po wznowieniu obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok. Projekt przedmiotowej uchwały według
zwiększeń oraz zmniejszeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawił
Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar (projekt uchwały w załączeniu).
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabrali głosu, w związku z czym
prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
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Wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR II/ 9 /10
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok (uchwała
w załączeniu).

Ad. 16
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy Sołectwa
Krościenko Wyżne na lata 2010-2017.
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Wójt Gminy Jan Omachel (projekt uchwały
w załączeniu).
Wójt Gminy uzasadnił, że jak już na wstępie powiedział, projekt przedmiotowej uchwały
wynika z zastrzeżeń Urzędu Marszałkowskiego do wniosku o dofinansowanie budowy ścieżki
pieszo-jezdnej od ul. Mostowej w kierunku Iskrzyni. Dotychczasowy Plan odnowy sołectwa
Krościenko Wyżne na lata 2010-2015 został przyjęty przez Radę Gminy 28 czerwca br.
W projekcie uchwały dzisiejszej sesji, który powstał jako tekst jednolity dostosowując się do
uwag Urzędu Marszałkowskiego zmieniono czasokres obowiązywania planu z lat 2010-2015
na lata 2010-2017 oraz uzupełniono harmonogram prac o dodatkowe zadania.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poinformował nowych radnych, że plany
odnowy stanowią załącznik do wniosków o dofinansowanie z różnych źródeł.
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabrali głosu, w związku z czym
prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
wobec powyższego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR II/ 10 /10
w sprawie przyjęcia planu odnowy Sołectwa Krościenko Wyżne na lata 2010-2017
została podjęta (uchwała w załączeniu).

Ad. 17
Przystąpiono do realizacji punktu „Wolne wnioski, interpelacje i zapytania”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że w terminie 30 dni od złożenia
ślubowania radny jest zobowiązany złożyć oświadczenie majątkowe. Wobec radnych tej
kadencji wprowadzono sankcję, gdyż w przypadku nie złożenia oświadczenia
i nieskutecznego wezwania w terminie 14 dni do złożenia oświadczenia, następuje
wygaśnięcie mandatu radnego.
Radny Edward Marszałek zaproponował, aby
zainteresowanym radnym również pocztą e-mailową.

zawiadomienia

o

sesji

przesyłać

Radna Agnieszka Prugar-Nowak po usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady,
opuściła obrady.
Radny Edward Marszałek poinformował również obecnych radnych, że Stowarzyszenie
Kulturalne „Dębina” i Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym w piątek, tj.
17 grudnia 2010 r. o godz. 1800 organizuje opłatek z „Dębiną”, na które serdecznie wszystkich
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zaprasza. W programie jest spotkanie z Eleonorą Karaś i promocja siódmego zeszytu
„Przepisów Pani Luśki”.
Radna Bernadeta Folta zapytała, czy jest możliwość umieszczenia tabliczek z nazwami ulic
i numerami budynków szczególnie w tych rejonach, gdzie występuje gęsta zabudowa, co
utrudnia osobom przyjezdnym sprawne przemieszczenie się po terenie Gminy.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że planował zamontować takie tabliczki jeszcze
w tym roku, niestety okazało się, że koszt takich tablic to ok. 14 000,00 zł. Poinformował, że
zamontowanie takich tablic wraz z konkretnymi nazwami ulic jest zaplanowane w budżecie
na 2011 rok.
Radny Bolesław Pudłowski zapytał, czy gmina może egzekwować od mieszkańców brak
numerów na domach.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec odpowiedział, że gmina nie, natomiast może
dzielnicowy.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że gmina sprzedaje numery, natomiast
obowiązkiem właścicieli domów jest ich oznaczenie.
Radny Antoni Dębiec poinformował, że przepis prawa wykroczeń mówi, że każdy właściciel
nieruchomości jest zobowiązany oznaczyć numer domu. Za nie oznaczenie domu grozi kara
grzywny lub postępowanie przez sądem grodzkim.
Radca Prawny – Jan Kumor dodał, że to nieruchomość oznaczana jest numerem
porządkowym.
Wójt Gminy – Jan Omachel dodał jeszcze, że jeżeli dana osoba nie ma oznaczonego numeru
nieruchomości, powinna zgłosić to do Urzędu Gminy i taki numer zostanie jej przyznany.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec oraz Wójt Gminy – Jan
Omachel złożyli radnym oraz obecnym na posiedzeniu życzenia z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia.

Ad. 18
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 II Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Małgorzata Wojtyczek-Skórka

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Antoni Dębiec
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