P R O T O K Ó Ł NR III/2010
z posiedzenia Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 29 grudnia 2010 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1300 i trwało do godz. 1515, z przerwą
10 minutową w godz. 1420 – 1430.
Siedzibą posiedzenia była sala narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności: obecnych 12 radnych, w tym:
- 2 radnych usprawiedliwionych: Edward Marszałek, Beata Sobieraj,
- 1 radny nieusprawiedliwiony: Paweł Lorens.
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,
- Lucyna Liput
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym,
- Pani Sieniawska
- Mieszkanka Gminy Krościenko Wyżne,
(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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko
Wyżne na 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne
na 2010 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko
Wyżne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne
na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2011 rok.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011-2020.
12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.

Ad. 1
Rozpoczynając III 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 12 radnych Gminy Krościenko Wyżne, w tym
2 radnych usprawiedliwionych.

Ad. 3
Następnie przystąpiono do realizacji punktu trzeciego proponowanego porządku
obrad, tj. przyjęcia porządku obrad.
Wójt Gminy – Jan Omachel wnioskował o zmianę proponowanego porządku obrad, tj. aby:
1) po pkt 11w brzmieniu:
„11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011-2020.”, wprowadzić punkty
12, 13, 14 w brzmieniu:
„12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/9/10 Rady Gminy
Krościenko Wyżne w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na
2010 rok.”,
„13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.”,
„14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
w sołectwach: Krościenko Wyżne i Pustyny.”,
2) dotychczasowy pkt 12 w brzmieniu:
„12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.”, realizować w pkt 15,
3) dotychczasowy pkt 13 w brzmieniu:
„13. Zamknięcie sesji.”, realizować w pkt 16.
Uzasadniając mówca stwierdził, iż:
1) wprowadzenie do porządku obrad dodatkowo dwóch pierwszych projektów uchwał, tj.
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/9/10 Rady Gminy
Krościenko Wyżne w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko
Wyżne na 2010 rok oraz projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu
państwa na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW
2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jest spowodowane
wnioskiem złożonym w miesiącu grudniu br. do Urzędu Marszałkowskiego
w Rzeszowie o refinansowanie kosztów wykonania kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej. W związku z tym, że środki finansowe na
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konto Gminy nie wpłyną w tym roku (wpłyną w 2011 r.), a w uchwale budżetowej
Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok znajduje się zapis o przychodzie z tego tytułu,
należy dostosować uchwałę budżetową do obecnych warunków, tj. upoważnić Wójta
Gminy do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (pożyczka ta zgodnie z ustaleniami
z Regionalną Izbą Obrachunkową jest pożyczką długoterminową),
2) wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach: Krościenko Wyżne
i Pustyny jest umotywowane tym, że zgodnie ze statutem w/w sołectw
przeprowadzenie wyborów sołtysów musi odbyć się w ciągu dwóch miesięcy od dnia
przeprowadzenia wyborów do rady gminy. W projekcie uchwały Rady Gminy
określono, iż niniejsze wybory muszą odbyć się do dnia 20 lutego 2011 roku.
Zarządzenie Wójta określi szczegółowe terminy, w których zostaną przeprowadzone
wybory sołtysów.
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Antoni Dębiec. Zapytał on, czy zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa to nowa sprawa.
Wójt Gminy – Jan Omachel odpowiedział, że sprawa dotyczy już zaciągniętej przez Gminę
pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. BGK przekazał środki pożyczki
Wykonawcy na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. Jedynie rozliczenie
pożyczki przechodzi na rok 2011, dlatego też na dzisiejszym posiedzeniu Rady, proponuje się
wprowadzić do porządku obrad punkt dotyczący zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, aby
właściwa procedura została zachowana, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Radni nie zgłosili wniosków o uzupełnienie bądź zmianę proponowanego porządku obrad,
wobec czego przystąpiono do głosowania nad wnioskiem złożonym przez Wójta Gminy
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad następujących projektów uchwał:
1) w pkt 12 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/9/10 Rady
Gminy Krościenko Wyżne w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2010 rok. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
w związku z powyższym Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła w/w wniosek;
2) w pkt 13 projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013
w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
w związku z powyższym Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła w/w wniosek;
3) w pkt 14 projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
w sołectwach: Krościenko Wyżne i Pustyny. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
12 radnych:
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- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
w związku z powyższym Rada Gminy Krościenko Wyżne również przyjęła w/w wniosek.
Następnie przystąpiono do przegłosowania porządku obrad wraz z poprawkami
zaproponowanymi przez Wójta Gminy. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła proponowany porządek obrad III
Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne w następującym brzmieniu:
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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko
Wyżne na 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne
na 2010 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko
Wyżne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne
na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/9/10 Rady Gminy
Krościenko Wyżne w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko
Wyżne na 2010 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013
w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
w sołectwach: Krościenko Wyżne i Pustyny.
15. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
16. Zamknięcie sesji.
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Ad. 4
Następnie przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili wniosków i uwag, w związku
z powyższym Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad jego
przyjęciem. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych,
-„przeciw” – 0 radnych,
-„wstrzymał się” od głosu 1 radny.
W związku z powyższym Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła PROTOKÓŁ
NR II/2010 z II Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 13 grudnia 2010 r. (protokół
w załączeniu).
Ad. 5
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.

Ad. 6.
Następnie Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2010 rok.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym – Lucyna Liput
zapoznała obecnych z projektem przedmiotowej uchwały (projekt uchwały w załączeniu).
Uzasadniając stwierdziła, że:
1) w pkt 3 w zadaniu „Posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
kwotę 1 837 zł zmniejszono na kwotę 1 290,47 zł (posiedzenia członków komisji oraz
pochodne od wynagrodzeń),
2) w pkt 7 w zadaniu „Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu
odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu, profilaktyka w tym zakresie” kwotę
2 019,80 zł zmniejszono na kwotę 1 879,80 zł (wnioski oraz opłaty sądowe od
kierowanych wniosków do sądu),
3) w pkt 9 w zadaniu „Wyposażenie w materiały dydaktyczno-naukowe, materiały
biurowe” kwotę 300 zł zmniejszono na kwotę 291,76 zł,
4) w pkt 13 w zadaniu „Programy profilaktyczne, koncerty” kwotę 2 000 zł zmniejszono
na kwotę 1 900 zł,
5) w pkt 14 „Zabawa „Mikołajkowa” dla dzieci” kwotę 200 zł zmniejszono na kwotę
199,99 zł,
6) w pkt 19 „Wyposażenie placu zabaw i placów rekreacyjno – sportowych” kwotę
10 227,30 zł zwiększono o 1 143,20 zł do kwoty 11 370,50 zł (zmniejszenia
w poszczególnych punktach preliminarza przeznaczono na realizację tego zadania),
7) w pkt 22 „Wyposażenie Świetlicy Młodzieżowej” kwotę 515 zł zmniejszono na kwotę
514,99 zł,
8) w pkt 23 „Zajęcia kółka tanecznego” kwotę 2 139 zł zmniejszono na kwotę
1 790,60 zł,
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9) w pkt 24 „Festyn Parafialny „Majówka rodzinna” ” kwotę 2 894,66 zł zmniejszono na
kwotę 2 894,65 zł,
10) łączna kwota zawarta w preliminarzu - 46 419,76 zł nie ulega zmianie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec oddał głos:
1) radnemu Janu Omachlowi - Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich, który stwierdził, iż Komisja w dniu 28 grudnia 2010 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały - oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
2) rademu Zdzisławowi Omachlowi - Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów,
który stwierdził, iż Komisja w dniu 28 grudnia 2010 r. pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabrali głosu, w związku z czym
prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR III/ 11 /10
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2010 rok
(uchwała w załączeniu).

Ad. 7
Następnie Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok.
Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar zapoznał obecnych z projektem przedmiotowej uchwały
według zwiększeń oraz zmniejszeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
(projekt uchwały w załączeniu).
Stwierdził on, że:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok o kwotę
3 058,80 zł w dziale 801, rozdziale 80104 (dotacja z Gminy Korczyna z tytułu
uczęszczania dziecka z Gminy Korczyna do niepublicznego przedszkola
w Krościenku Wyżnym),
2) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok o kwotę
3 058,80 zł w dziale 801, rozdziale 80104 - wydatki bieżące,
3) zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok o kwotę
6 208,80 zł, w tym:
- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 3 150,00 zł (wynagrodzenia osobowe
pracowników),
- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 3 058,00 zł (zwrot udziału własnego gminy
dla niepublicznego przedszkola w Krościenku Wyżnym),
4) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok o kwotę
6 208,80 zł, w tym:
- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2 150 zł (opłata geodezyjna oraz opłata do
Urzędu Marszałkowskiego z tytułu przekształcenia gruntu rolnego na teren realizacji
inwestycji w Pustynach),
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- w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 1 000,00 zł (odsetki i koszty obsługi
pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego),
- w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 3 058,00 zł (wywóz odpadów komunalnych),
5) zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok o kwotę
371 025,00 zł, w tym:
- w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 119 190,00 zł oraz w dziale 900, rozdziale
90001 o kwotę 251 835,00 zł (zmniejszono dochody na realizację inwestycji
budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej,
ponieważ zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego wpłynie do budżetu Gminy
w 2011 r., natomiast wydatek na realizację tej inwestycji został już poniesiony –
inwestycja została zakończona w 2010 r.,
6) zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok o kwotę
371 025,00 zł, w tym:
- w dziale 010, rozdziale 01095 – wydatki inwestycyjne o kwotę 119,190,00 zł oraz
w dziale 900, rozdziale 90001 – wydatki inwestycyjne o kwotę 251 835,00 zł,
7) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok o kwotę
453 023,99 zł, w tym:
- w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 119,190 zł – wydatki majątkowe,
- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 81 998,99 zł (w celu powstania „sztucznego”
deficytu na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej),
- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 251 835,00 zł – wydatki majątkowe,
8) jako źródło pokrycia wydatków w kwocie 453 023,99 zł wskazuje się:
- przychody z zaciągniętych pożyczek z tytułu zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 371 025,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie
81 998,99 zł,
9) ustala się deficyt po zmianach w kwocie 371 025,00 zł, którego źródłem pokrycia będą
kredyty i pożyczki,
10) upoważnia się Wójta Gminy Krościenko Wyżne do zaciągania kredytów i pożyczek
na pokrycie deficytu budżetu gminy do wysokości 371 025,00 zł, w tym na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 371 025,00 zł oraz na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (dodano): „z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek” w kwocie 81 998,99 zł.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec oddał głos radnemu Zdzisławowi
Omachlowi – Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów, który stwierdził, iż na
posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2010 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
przedmiotowej uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabrali głosu, w związku z czym
prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 11 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR III/ 12 /10
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok (uchwała
w załączeniu).
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Ad. 8
Następnie Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec przedstawił projekt przedmiotowej uchwały
(projekt uchwały w załączeniu). Uzasadnił, że w związku z wyborem Wójta Gminy
Krościenko Wyżne – Pana Jana Omachla, Rada Gminy jest zobligowana do podjęcia uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta.
Odczytał następnie wniosek grupy radnych z dnia 16 grudnia 2010 r. o wprowadzenie do
porządku obrad projektu niniejszej uchwały (wniosek w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wójt,
burmistrz w gminach do 15 tys. mieszkańców może otrzymać:
1) wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 4 200,00 zł – 5 900,00 zł (proponuje się
kwotę 4 700 zł),
2) dodatek funkcyjny do 1 900,00 zł (proponuje się kwotę 1 500,00 zł),
3) dodatek specjalny w przedziale: 20-40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego (proponuje się 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
tj. 1 240,00 zł),
4) dodatek za wieloletnią pracę do 20% wynagrodzenia zasadniczego (proponuje się
940,00 zł).
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że wysokość proponowanego wynagrodzenia jest
dokładnie taka sama jak wynagrodzenie poprzedniego wójta. Proponowane wynagrodzenie
wójta oscyluje w dolnych granicach wynagrodzeń wójtów na terenie powiatu krośnieńskiego,
ponieważ jest to początek działalności Pana Jana Omachla jako Wójta Gminy Krościenko
Wyżne.
Następnie oddał głos radnemu Zdzisławowi Omachlowi – Przewodniczącemu Komisji
Budżetu i Finansów, który stwierdził, iż na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2010 r. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały – oddano 5 głosów „za”
(jednogłośnie).
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabrali głosu, w związku z czym
prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
w związku z czym Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR III/ 13 /10
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne (uchwała
w załączeniu).

Ad. 9
Następnie Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Krościenko Wyżne na 2011 rok.
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput przedstawiła projekt
przedmiotowej uchwały (projekt uchwały w załączeniu).
Kierownik – Lucyna Liput omówiła szczegółowo preliminarz do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na
2011 rok, składający się z następujących 24 zadań:
1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych
prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego
Posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydawanie opinii w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż alkoholu pod
względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu z
uchwałami rady gminy
Prowadzenie kontroli rynku sprzedaży alkoholu na terenie gminy
Krościenko Wyżne
podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 131
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego
podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu
odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu, profilaktyka w tym
zakresie
wynagrodzenie dla Pełnomocnika
promowanie Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”- program
profilaktyczny
zorganizowanie rodzinnego turnieju tenisa stołowego
organizowanie wycieczek (do teatru, kina itp.)
programy profilaktyczne, koncerty
wypoczynek letni
Wigilia integracyjna
ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego ul. Szkolna
zorganizowanie imprezy integracyjnej „Opłatek 2011 r.” promującej
trzeźwość w Gminie Krościenko Wyżne
prowadzenie Świetlicy Młodzieżowej
wyposażenie Świetlicy Młodzieżowej
zajęcia zespołu wokalno – instrumentalnego
zajęcia kółka tanecznego
zabawa „ Mikołajkowa” dla dzieci
koło tańca towarzyskiego
obóz harcerski letni i zimowy
spotkanie integracyjne pokoleń harcerskich w 50 rocznicę ZHP

-

600 zł,
1 200 zł,
1 837 zł,

-

1200 zł,

-

-

2 800 zł,
-

3 000 zł,

-

600 zł,
300 zł,
500 zł,
1 600 zł,
2 000 zł,
2 000 zł,
5 411 zł,
500 zł,

-

5 635 zł,
500 zł,
3 588 zł,
3 588 zł,
250 zł,
2 691 zł,
2 500 zł,
700 zł.

Łącznie preliminarz Programu zamyka się kwotą 43 000,00 zł.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec oddał głos:
1) radnemu Janu Omachlowi - Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich, który stwierdził, iż Komisja w dniu 28 grudnia 2010 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały - oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
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2) rademu Zdzisławowi Omachlowi - Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów,
który stwierdził, iż Komisja w dniu 28 grudnia 2010 r. pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy –
Antoni Dębiec. Zapytał on, jak przedstawia się sprawa pod względem nadużywania alkoholu
w naszej gminie.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput odpowiedziała, że
obserwuje się wzrost spożycia napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Zaznaczyła, że dokładna skala tego zjawiska znana będzie 31 stycznia br., kiedy znane będą
wpływy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne. Jednak
z dotychczasowych obserwacji wynika, że coraz częściej młodzież sięga po alkohol, jego
spożycie wzrasta również u płci żeńskiej.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zaznaczył, że ważna jest edukacja
społeczeństwa w tym zakresie.
Radna Bernadeta Folta zapytała, kto jest koordynatorem pracy z osobami uzależnionymi od
alkoholu.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput odpowiedziała, że do
końca roku w ramach umowy zlecenie udzielane jest wsparcie, którym objęte są osoby
uzależnione, współuzależnione a także osoby dotknięte przemocą.
Radna Bernadeta Folta zwróciła się z prośbą, aby nagłośnić wśród społeczeństwa możliwość
pomocy, która kierowana jest również dla osób współuzależnionych od alkoholu. Osoby te
często nie wiedzą, że mogą otrzymać taką formę wsparcia.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały, prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR III/ 14 /10
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2011 rok (uchwała w załączeniu).

Ad. 10
Rada Gminy Krościenko Wyżne przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne
na 2011 rok.
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar (projekt
uchwały w załączeniu). Omówił on szczegółowo Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2011 rok. Program ten finansowany jest ze
środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
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i składa się z 5 następujących zadań uzgodnionych z dyrekcją szkoły podstawowej
i gimnazjum w Krościenku Wyżnym:
1)
2)
3)
4)
5)

prelekcja dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Krościenku
Wyżnym
szkolny konkurs sportowy
szkolny Konkurs Sportowy

-

300,00 zł,
350,00 zł,

-

350,00 zł,

udział w spektaklu teatralnym lub seansie filmowym
o treści antynarkotykowej
udział w spektaklu teatralnym lub seansie filmowym
o treści antynarkotykowej

-

500,00 zł,

-

500,00 zł.

Łącznie wydatki preliminarza Programu wynoszą 2 000,00 zł.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec oddał głos:
1) radnemu Janu Omachlowi - Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich, który stwierdził, iż Komisja w dniu 28 grudnia 2010 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały - oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
2) rademu Zdzisławowi Omachlowi - Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów,
który stwierdził, iż Komisja w dniu 28 grudnia 2010 r. pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec
skierował pytanie do Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyny Liput, czy
na terenie Gminy Krościenko Wyżne stwierdzono przypadki osób, które miały problem
z narkotykami.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput odpowiedziała, że na
podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, stwierdzono takie przypadki. Miała
miejsce „afera narkotykowa”, w którą wciągnięci byli mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne.
W ostatnim czasie pracownicy GOPS stwierdzili, że na terenie gminy zamieszkuje osoba,
która ma problem z narkotykami.
Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar dodał, że w szkołach organizowane są cyklicznie
spotkania z policjantem, dlatego świadomość dzieci już w szkole podstawowej jest duża.
Potwierdził informację Kierownik – Lucyny Liput, że na terenie gminy miało miejsce
zdarzenie z narkotykami - zatrzymano mieszkańca gminy pod zarzutem rozprowadzania
narkotyków.
Wobec braku innych uwag do projektu uchwały, prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
w związku z czym Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR III/ 15 /10
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Krościenko Wyżne na 2011 rok (uchwała w załączeniu).
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Ad. 11
W dalszej części posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krościenko
Wyżne na lata 2011-2020.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput przedstawiła projekt
przedmiotowej uchwały (projekt uchwały w załączeniu). Poinformowała, że Strategia
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krościenko Wyżne składa się
z trzech zasadniczych części:
I część wprowadzająca – zawiera informacje na temat organizacji strategii oraz uwarunkowań
zewnętrznych (pranych i strategiczno-programowych) oraz obejmuje ocenę stopnia wdrożenia
poprzedniej strategii.
II część diagnostyczno-analityczna – podaje informacje ogólne na temat gminy oraz diagnozę
sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie opartą na badaniu źródeł (tj. ankiety, informacje
pozyskane z różnych organizacji, placówek oświatowych i.t.p.).
III część programowa – są to założenia polityki społecznej gminy na najbliższe lata w formie
misji, celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań.
Część wprowadzająca – mówi, że Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Krościenko Wyżne, jest dokumentem zgodnym z dokumentami
strategicznymi i programowymi, które funkcjonują na poziomie europejskim, ogólnopolskim,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W części tej powołano takie dokumenty europejskie
i krajowe jak: Strategia lizbońska, Narodowa Strategia Integracji Społecznej, Krajowy
Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010 i Program
Operacyjny Kapitał Ludzki i inne. Z dokumentów regionalnych i lokalnych oparto się na
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2009-2015, Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Krośnieńskim na lata 2008-2015, Planie Rozwoju
Lokalnego Gminy Krościenko Wyżna na lata 2004-2013. Dokonano również oceny strategii
obowiązującej do 2010 roku gdzie wskazano trudności jakie zaistniały przy wdrażaniu
dokumentu, największe osiągnięcia w realizacji wyznaczonych kierunków działań, oraz
przedsięwzięcia których nie udało się zrealizować podczas wdrażania strategii.
Największe bariery wynikły z barku możliwości stworzenia wystarczającej liczby miejsc
pracy dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, z także braku zaplecza lokalowego
na stworzenie mieszkań socjalnych.
Osiągnięciami z kolei są miedzy innymi: pomoc osobom w zdobywaniu kwalifikacji
zawodowych poprzez organizację szkoleń, prac społeczno-użytecznych, praca socjalna,
pomoc materialna, stworzenie placu zabaw, zwiększenie liczby pracowników socjalnych
zgodnie z obowiązującym limitem określonym w ustawie o pomocy społecznej, podnoszenie
kwalifikacji zawodowych kadry ośrodka i inne.
Nie udało się natomiast zrealizować stworzeni Klubu Aktywności Zawodowej, utworzenie
mieszkań socjalnych, utworzenie grup samopomocowych.
Część diagnostyczno-analityczna – zawiera dane na temat położenia gminy
i infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu oraz demograficznej
i gospodarczej. Poruszone zostały również zagadnienia na temat problemów na rynku pracy,
stopy bezrobocia, z zakresu edukacji, kultury, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia,
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bezpieczeństwa publicznego oraz pomocy społecznej co zostało w sposób szczegółowy
opisane.
Zostało tutaj zastosowana metoda SWOT czyli mocne strony – słabe strony, szanse –
zagrożenia,
co
stanowi
efektywną
metodę
identyfikacji
mocnych
i słabych stron lokalnego systemu pomocy społecznej oraz szans i zagrożeń jakie przed nami
stoją. Poszczególne obszary w stosunku do których zastosowano ww. metodę zostały ujęte
sposób tabelaryczny w strategii.
Część programowa – zostały tutaj przedstawione główne cele strategiczne oraz kierunki
działań w poszczególnych celach operacyjnych oraz podmioty odpowiedzialne za realizację
poszczególnych działań.
Cele strategiczne to:
1. Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom.
2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz
umożliwienie im udziału w życiu społecznym.
4. Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz wspieranie
rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.
5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie.
6. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego.
Ww. cele strategiczne będą zrealizowane poprzez cele operacyjne i kierunki działań,
a realizacja ich będzie zależeć od posiadanych przez samorząd środków finansowych jak
również od współpracy podmiotów funkcjonujących na różnych szczeblach
administracyjnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec oddał głos Janowi Omachlowi –
Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich, który stwierdził iż
Komisja na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2010 r. pozytywnie zaopiniowała projekt
omawianej uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały głos zabrała radna Agnieszka Prugar-Nowak.
Odnosząc się do celów horyzontalnych Strategii, na str. 11 radna zwróciła uwagę na
niepoprawną numerację przy wyliczeniu celów.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podziękowała za zauważoną pomyłkę
drukarską.
Radny Krzysztof Ronowski odnosząc się do Działu „Sport i Rekreacja” Strategii, na str. 31
zauważył, że klub sportowy „Orzeł” – Pustyny już w rzeczywistości nie występuje.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput wyjaśniła, że wg stanu na
dzień 31 grudnia 2008 r. zarówno Klub Sportowy „Orzeł” Pustyny jak i „Wisłok” Krościenko
Wyżne funkcjonowały.
Radny Krzysztof Ronowski zwrócił uwagę, że Strategia uchwalana w miesiącu grudniu
2010 r.
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Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, iż obydwa kluby nie zostały zlikwidowane, tylko ich
działalność została zawieszona. W związku z tym zgłasza autopoprawkę, aby w miejsce
wyrazu „działają” wprowadzić wyraz „istnieją”.
Radny Zdzisław Omachel poprosił o wyjaśnienie dotyczące realizacji zapisu zawartego na str.
59 Strategii „Co zrobić, by poprawić sytuację osób i rodzin w gminie?” … Zdaniem badanych
w gminie potrzebny jest również dzienny dom opieki dla osób starszych i samotnych oraz
spółdzielnia socjalna. …”
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput wyjaśniła, że planowane
jest w przyszłości zorganizowanie spółdzielni socjalnej. Powyższy zapis w Strategii jest
konieczny do ewentualnego powstania takiej spółdzielni na terenie gminy.
Wójt Gminy – Jan Omachel dodał, że w ramach programu ekonomii społecznej 2+2=5
działają takie spółdzielnie, na zasadzie wsparcia danej działalności, czego efektem jest jej
samodzielne funkcjonowanie.
Kierownik – Lucyna Liput odnosząc się do potrzeby funkcjonowania domu dla osób
starszych i osób samotnych poinformowała, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje
osoby starsze i samotne do domu opieki społecznej. Utrzymanie takiej osoby w domu opieki
oscyluje w granicach 2 600,00 zł. Gmina musi ponosić opłaty za pobyt takiej osoby, ponieważ
mieszkaniec domu ponosi opłatę do 70% swojego dochodu, natomiast gmina dopłaca różnicę.
Uzasadniając, że były przypadki, że gmina dopłacała do utrzymania kwotę ok. 1 800,00 zł,
stwierdziła, że warto byłoby utworzyć dom opieki społecznej na terenie gminy.
Wójt Gminy – Jan Omachel dodał, że planowana kwota dofinansowania z budżetu gminy
usług opiekuńczych na 2011 rok wynosi 75 000,00 zł, dlatego warto zastanowić się nad
nowym rozwiązaniem.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec dopowiedział, że podczas spotkania
wigilijnego dla osób starszych, propozycją było założenie klubu seniora, który mógłby się
przekształcić w dom opieki społecznej. Dlatego powyższe zapisy niczemu nie szkodzą
a otwierają furtkę do działania na przyszłość.
Radny Zdzisław Omachel odnosząc się do zapisów w Strategii na str. 30 dotyczących liczby
dzieci oraz liczby nauczycieli uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Krościenko
Wyżne w roku szkolnym 2008/2009, poprosił o wyszczególnienie tej liczby dzieci oraz
nauczycieli w poszczególnych przedszkolach.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że:
1) do Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym uczęszczało 80 dzieci
i pracowało 8 nauczycieli,
2) do Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP uczęszczało 41 dzieci
i pracowało 2 nauczycieli.
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały, w związku z czym prowadzący posiedzenie
- Antoni Dębiec zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
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-

„wstrzymało się” od głosu 0 radnych,

w związku z czym Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR III/ 16 /10
w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011-2020 (uchwała w załączeniu).
Prowadzący posiedzenie zarządził 10-minutową przerwę w godz. 1420 – 1430, podczas której
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opuściła salę narad.

Ad. 12
Po wznowieniu obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały
własnej Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2010 rok.
Z projektem przedmiotowej uchwały zapoznał obecnych Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar
(projekt uchwały w załączeniu). Uzasadnił, że w związku z nie otrzymaniem w 2010 r. zwrotu
kosztów poniesionych na zadanie realizowane w ramach PROW - Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grunwaldzkiej, należy uchylić § 5
uchwały Nr II/9/10 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 13 grudnia 2010 r., stanowiącym
iż ustala się:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2) rozchody budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok na kwotę 371 025,00 zł
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy oddał głos rademu Zdzisławowi Omachlowi Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów, który stwierdził iż Komisja na posiedzeniu
w dniu 28 grudnia 2010 r. pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały – oddano
5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Jacek Frydrych, który zapytał,
do ilu budynków doprowadzona została kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Grunwaldzkiej.
Wójt Gminy - Jan Omachel odpowiedział, że zostało doprowadzonych 9 przyłączy do
istniejących budynków oraz doprowadzono przyłącza do wszystkich działek znajdujących się
w granicach strefy zabudowy. W uzgodnieniu z mieszkańcami zostały również obrane rowy
przy głównej drodze ul. Grunwaldzkiej.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że wykonanie kanalizacji na ul. Grunwaldzkiej było
szczególnie ważne ze względu na trudne uwarunkowania terenu (teren płaski).
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały, w związku z czym prowadzący posiedzenie
- Antoni Dębiec zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
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w związku z czym Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR III/ 17 /10
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/9/10 Rady Gminy Krościenko Wyżne
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok (uchwała
w załączeniu).

Ad. 13
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Skarbnik Gminy – Grzegorz Prugar (projekt
uchwały w załączeniu). Wyjaśnił, że w związku z przesunięciem terminu rozliczenia pożyczki
z 2010 r. na 2011 r., udzielonej Gminie Krościenko Wyżne w marcu 2010 r. z budżetu
państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, zgodnie z ustaleniami RIO konieczne jest podjęcie
uchwały w sprawie zaciągnięciu pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
w/w inwestycji do kwoty 371 025,00 zł. Pożyczka ta zostanie spłacona ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych w 2011 r.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec oddał głos rademu Zdzisławowi
Omachlowi - Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów, który stwierdził, iż Komisja
na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2010 r. pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej
uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały, w związku z czym prowadzący posiedzenie
- Antoni Dębiec zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
w związku z czym Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR III/ 18 /10
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie (uchwała w załączeniu).

Ad. 14
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad
sołeckich w sołectwach: Krościenko Wyżne i Pustyny.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt przedmiotowej uchwały (projekt uchwały
w załączeniu). Uzasadnił, iż w związku z zapisem w statutach sołectw: Krościenko Wyżne
i Pustyny stanowiącym, że w ciągu dwóch miesięcy od dnia wyborów do rady gminy, rada
gminy zarządza wybory sołtysów, proponuje się aby te wybory odbyły się w terminie do dnia
20 stycznia 2011 r. Szczegółowe terminy wyborów sołtysów zostaną określone w zarządzeniu
wójta.
Przewodniczący Rady Gminy - Antoni Dębiec dodał, że kadencja Rady Gminy odpowiada
kadencji sołtysów.
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W otwartej dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabrali głosu, w związku z czym
prowadzący posiedzenie – Antoni Dębiec zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 12 radnych:
- „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec powyższego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR III/ 19 /10
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach: Krościenko
Wyżne i Pustyny (uchwała w załączeniu).

Ad. 15
Przystąpiono do realizacji punktu w brzmieniu „Wolne wnioski, interpelacje
i zapytania”.
O głos poprosiła mieszkanka Gminy Krościenko Wyżne – Pani Sieniawska. Mieszkanka
gminy zwróciła uwagę na potrzebę nazwania łącznika ulicy Wąskiej. Zaproponowała, aby
łącznik ten, w obrębie którego znajdują się cztery domy nazwać „Jana Pawła II”.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec odpowiedział, że rozmowa na temat
oznaczenia ulic miała miejsce na ostatniej sesji Rady Gminy, natomiast nie było mowy
o nazwaniu tego łącznika. Dodał, że dla niego osoba Jana Pawła II jest zbyt ważna, aby Jego
imieniem nazwać tak skromną ulicę.
Radny Krzysztof Ronowski przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Gminy poruszono
problem ulic i zaproponowano rozwiązanie, aby przy ulicach umieszczać tabliczki
z określeniem numerów domów, które znajdują się w oddali. Stwierdził, iż pomysł
Pani Sieniawskiej jest dobry, z tym że przy zmianie nazwy ulicy trzeba byłoby brać pod
uwagę całą ul. Wąską, która zaczyna się od ul. Mostowej, kończy na ul. Rzeszowskiej. Jeżeli
zmienić na „Jana Pawła II” to konsekwentnie w całości, ale wtedy spora część mieszkańców
zapłaci duże koszty za taką zmianę – trzeba to rozważyć.
Radny Bolesław Pudłowski zapytał, czy to prawda, że poczta w Gminie Krościenko Wyżne
będzie zlikwidowana.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że zgodnie z nieoficjalną informacją planowana
jest likwidacja urzędu pocztowego w Gminie Krościenko Wyżne, ponieważ wszystkie
placówki pocztowe, w których zatrudnionych jest mniej niż 7 listonoszy będą podlegać
likwidacji. Prawdopodobnie będzie funkcjonować tylko okienko kasowe.
Radny Bolesław Pudłowski po usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady, opuścił
obrady.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec wracając się do sprawy Pani Sieniawskiej,
poinformował, że w projekcie budżetu Gminy na 2011 rok, zabezpieczono środki
z przeznaczeniem na zakup tabliczek z nazwami ulic. Twierdząc, że trzeba będzie również
zastanowić się nad nazwaniem łącznika ul. Wąskiej, zwrócił się do Wójta Gminy o podjęcie
działań w tym temacie.
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Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że aby przeprowadzić powyższe zmiany, w pierwszej
kolejności trzeba będzie dokonać zmian operatu, potem będzie można zająć się
nazewnictwem omawianej ulicy. Dodał, że aby uniknąć konfliktu z mieszkańcami trzeba
będzie w tej sprawie przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami. Dotychczas ustalając nazwy
ulic kierowano się charakterystyką terenu, stąd nie ma w gminie ulic pochodzących od nazw
własnych.
Mieszkanka Gminy – Pani Sieniawska zaproponowała, aby przyłączyć te kilka domów do ul.
Wąskiej.
Radny Jacek Frydrych zaznaczył, że być może nie wszyscy mieszkańcy będą chcieli, aby ten
łącznik dodać do ul. Wąskiej, gdyż wiąże się to ze zmianą dokumentów.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zgodził się z przedmówcą, aby zapytać
mieszkańców tych kilku domów, czy chcą oni przyłączyć się do ul. Wąskiej.
Sekretarz Gminy – Alicja Fejkiel-Guzik stwierdziła, że najprościej będzie tylko fragment
łącznika nazwać inną ulicą.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zaproponował przeprowadzić rozmowę
z zainteresowanymi mieszkańcami, czy są oni za utworzeniem (nadaniem nazwy) ulicy.
Wójt Gminy – Jan Omachel stwierdził, że na zebraniu z mieszkańcami ktoś poruszył temat
nazwania tego łącznika i trzeba zająć się tym tematem.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec odnosząc się do nazwania łącznika im. Jana
Pawła II stwierdził, że w tej sprawie pewnie trzeba byłoby zasięgnąć opinii kościelnych.
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji – radny Jan Omachel zapoznał obecnych
z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich, wypracowanym na
posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2010 r., aby uwzględnić w budżecie Gminy Krościenko
Wyżne na 2011 rok dofinansowanie do wydawnictwa czasopisma „Dębina” w kwocie 900 zł
do każdego numeru. Komisja przyjęła przedmiotowy wniosek (oddano 4 głosy „za” przy
1 głosie „wstrzymującym się”). Radny Jan Omachel uzasadnił, że od miesiąca maja br. gmina
już dofinansowuje to czasopismo w kwocie 300 zł do każdego numeru oraz że dąży się do
poprawy jego jakości.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zaznaczył, że ważne jest dla gminy
promowanie miesięcznika czasopisma „Dębina”.
Radny Jacek Frydrych zapytał, w jaki sposób została ustalona powyższa kwota
dofinansowania.
Radny Jan Omachel odpowiedział, iż zebrano ofertę i wydanie 400 szt. pisma kosztuje
1800 zł.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec oraz Wójt Gminy – Jan
Omachel złożyli obecnym życzenia Noworoczne.
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Ad. 16
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 III Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Małgorzata Wojtyczek-Skórka
PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Antoni Dębiec
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