P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2018
z posiedzenia nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 26 stycznia 2018 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1400 i trwało do godz. 1425.
Siedzibą posiedzenia była sala konferencyjna Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności. Obecnych 13 radnych. Nieobecny radny:
Krzysztof Podkul – usprawiedliwiony, Janusz Szmyd – nieusprawiedliwiony.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Jan Omachel
- Alicja Fejkiel-Guzik
- Grażyna Rugiełło
- Mariusz Ślusarczyk

- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne,
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
- Radca Prawny Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

(lista obecności w załączeniu)
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół,
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Krościenko Wyżne przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania tych dotacji.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Krościenko Wyżne, określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w tych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na
2018 rok.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
Zamknięcie sesji.

Ad. 1
Rozpoczynając XXXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec otworzył obrady, powitał wszystkich radnych oraz
obecnych na posiedzeniu.
Ad. 2
W drugim punkcie proponowanego porządku obrad prowadzący posiedzenie – Antoni
Dębiec na podstawie listy obecności stwierdził, że w momencie otwarcia w sesji uczestniczy
13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może podejmować prawomocne
uchwały.
Ad. 3
Następnie przystąpiono do przyjęcia proponowanego porządku obrad.
Nie zgłoszono wniosków o zmianę proponowanego porządku obrad, wobec czego
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu
jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego przyjęto porządek obrad XXXII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
Krościenko Wyżne.
Ad. 4.
Przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne przez osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt uchwały (projekt w załączeniu).
Wytłumaczył, że wejście w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych powoduje potrzebę ponownego uregulowania kwestii
związanych z udzielanymi z budżetu dotacjami dla jednostek oświatowych prowadzonych
przez podmioty inne niż gmina Krościenko Wyżne. Objaśnił, że wejście w życie z dniem
1 stycznia br. przepisów ww. ustawy sprawiło, iż przestały obowiązywać dotychczasowe
przepisy regulujące przedmiotową materię. Tym samym wyjaśnił, że uchylenie przepisów
rangi ustawowej spowodowało utratę mocy obowiązywania aktów prawa miejscowego
wydanych na podstawie nieobowiązujących już norm prawnych. Wskazał, iż w związku
z tym zachodzi potrzeba określenia na nowo trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, celem dostosowania
zapisów uchwały do wymagań nowych przepisów określających zasady finansowania
realizowanych przez gminę zadań oświatowych. Następnie Wójt dokonał szczegółowego
omówienia poszczególnych zapisów projektu uchwały w odniesieniu do załączników
w zakresie dotyczącym wzoru i terminu złożenia wniosku o dotację, terminu złożenia
miesięcznej informacji o aktualnej liczbie dzieci, zasad prowadzenia kontroli oraz
terminowości rozliczenia wykorzystania kwot przekazanej dotacji. Zaznaczył, iż zapisy
uchwały będącej aktem prawa miejscowego zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia aktu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
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W otwartej dyskusji radny Jan Omachel dopytał w kwestii miesięcznego rozliczenia
wykorzystania dotacji tj. czy dotychczas obowiązywały tego rodzaju rozliczenia.
Wójt Gminy – Jan Omachel potwierdził, że dotychczasowa uchwała przewidywała podobne
zasady w kwestii miesięcznych rozliczeń wykorzystania pobranych z budżetu gminy dotacji.
Wytłumaczył, że miesięczne rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji pozwala
kontrolować zarówno rodzaje wydatków jakie z niej w danym okresie sfinansowano jak też
ogólną kwotę jej wykorzystania w miesiącu sprawozdawczym, gdyż kwoty dotacji w
poszczególnych miesiącach są różne, albowiem zależą od liczby uczniów według stanu na
pierwszy dzień miesiąca, na który dotacja została udzielona.
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano, w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXII/ 244 /2018
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne
przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby
fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
tych dotacji (uchwała w załączeniu).
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne, określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w tych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt uchwały (projekt w załączeniu).
Poinformował, iż potrzeba ponownego uregulowania kwestii dotyczących wychowania
przedszkolnego ma na celu dostosowanie zapisów uchwały do obowiązującego obecnie stanu
prawnego, wprowadzonego przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Wytłumaczył, że projekt zachowuje w mocy dotychczas obowiązujący dzienny wymiar
5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznym przedszkolu i oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej oraz wysokość pobieranej opłaty 1 zł za każdą godzinę
przekraczającą ustalony wymiar bezpłatnego nauczania, jaki został ustalony w poprzednio
obowiązującej uchwale Rady Gminy. Przypomniał, że opłata za pobyt dziecka w publicznej
placówce wychowania przedszkolnego dotyczy ucznia w wieku do 6 lat oraz omówił
wprowadzone do projektu przypadki zwolnień z pobierania opłaty. Zwrócił uwagę,
iż przyjęcie projektu spowoduje, że przepisy podjętej uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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W otwartej dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabrali głosu, w związku z czym
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXII/ 245 /2018
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Krościenko Wyżne, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w tych przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki oraz warunków zwolnienia z tej opłaty (uchwała
w załączeniu).
Ad. 6
Następnie Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, iż dokonanie zmian w budżecie gminy
stanowiło zasadniczy powód zwołania obecnej sesji Rady Gminy. Zawiadomił,
iż zwołanie sesji w przyspieszonym trybie ma na celu zabezpieczenie środków własnych
projektu pn. „Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie punktów selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych na terenie MOF Krosno”. Wytłumaczył, że zabezpieczenie
wkładu własnego zadania umożliwi złożenie oświadczenia o dysponowaniu środkami
finansowymi na realizację przedmiotowej inwestycji, a czynność ta stanowi jeden
z etapów do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia mającego na celu
budowę na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Poinformował, iż termin wymagalności złożenia ww. oświadczenia przypada na dzień
dzisiejszy, natomiast przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień
31 stycznia br. Ponadto zwrócił uwagę, iż przyjęcie proponowanych w projekcie zmian
budżetowych umożliwi usuniecie nieprawidłowości wskazanych przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w zakresie zaplanowanej na 2018 rok rezerwy celowej na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i tym samym doprowadzi do umorzenia
wszczętego postępowania nadzorczego zmierzającego do stwierdzenia nieważności
uchwały budżetowej.
Następnie Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła projekt uchwały wg zwiększeń
oraz zmniejszeń w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji
budżetowej (projekt w załączeniu). W szczególności stwierdziła ona, że:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 102 958,00 zł w dziale 700 – Gospodarka
mieszkaniowa w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności
publicznej w Pustynach”, a kwotę zabraną z ww. zadania przeznacza się na zwiększenie
planu wydatków budżetu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
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tj. na zabezpieczenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i wyposażenie
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Krościenko Wyżne”;
2) zmienia się wysokość utworzonych w budżecie rezerw określonych w § 2 i § 4 uchwały
budżetowej, na które przeznacza się odpowiednio środki w wysokości:
- rezerwa ogólna - 71 000,00 zł;
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 51 000,00 zł.
3) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej 114901R
ul. Wisłocza” na zadanie pn. „Remont drogi gminnej 114901R ul. Wisłocza w Krościenku
Wyżnym w km 0+000-0+721”.
W otwartej dyskusji radny Paweł Lorens zapytał o faktyczną długość remontowanego odcinka
drogi na ulicy Wisłoczej.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że remont obejmie całą długość ulicy Wisłoczej
tj. łącznie 721 metrów.
Radny Paweł Lorens dopytał o planowany do wykonania zakres prac remontowych.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni i położenie
nowej warstwy asfaltu, wzmocnienie poboczy, remont chodnika, montaż barier
energo-chłonnych, budowę przejścia dla pieszych oraz przebudowę tj. poszerzenie
skrzyżowania z ulicą Marynkowską.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał o lokalizację barier.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że chodzi o zamontowanie barier na zakręcie przy
rzece Wisłok. Poinformował, że za takim rozwiązaniem byli mieszkańcy, którzy o te bariery
wnioskowali . Nadmienił, że wniosek o dofinansowanie zadania dotyczącego remontu ulicy
Wisłoczej jest na 2 miejscu listy rankingowej wniosków ubiegających się o dofinansowanie
w ramach rządowego programu przebudowy dróg lokalnych i powiatowych.
Radny Paweł Lorens zapytał o kwotę zadania.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że kosztorysowa kwota zadania to 700 tys. zł
z czego połowa kwoty to dotacja.
Radny Zdzisław Omachel dopytał w kwestii miejsca budowy punktu selektywnej zbiórki
odpadów. Jak zauważył z informacji wynika, że będziemy budować w Krośnie.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że zadanie to będzie realizowane w partnerstwie
gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno, a sam punkt będzie budowany
w Krościenku Wyżnym na zakupionej działce obok cmentarza.
Radny Paweł Lorens dopytał, czy w ramach zadania przewiduje się budowę budynku.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, ze chodzi o budowę magazynku, gdzie będzie można
dokonywać drobnych napraw i odzyskiwać różnego rodzaju części.
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Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał w kwestiach przetargowych zadania.
Wójt Gminy – Jan Omachel zorientował, że w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
dla gmin uczestniczących w projekcie będzie zorganizowany przetarg. Uzupełnił, że
w projekcie bierze udział 4 gminy tj. Wojaszówka, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne oraz
Chorkówka. Nadmienił, że w połowie miesiąca lutego zostanie przygotowana specyfikacja do
zamówienia i ogłoszony przetarg na wykonanie prac, których termin winien zakończyć się
końcem października bieżącego roku.
Radny Jan Omachel dopytał, czy przetarg zostanie zorganizowany wspólnie dla wszystkich
gmin.
Wójt Gminy – Jan Omachel zakomunikował, że w ramach wspólnego przetargu zostaną
przygotowane oddzielne specyfikacje zamówień dla każdej z gmin. Wytłumaczył, iż
w związku z tym wykonawcy mogą składać oferty na realizację poszczególnych części
przetargu, który zostanie zorganizowany przez koordynatora i wiodącego partnera projektu –
gminę Wojaszówka.
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano, w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXII/ 246 /2018
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok
(uchwała w załączeniu).
Ad. 7.
Rada przystąpiła do realizacji punktu w brzmieniu: „Wolne wnioski, interpelacje
i zapytania”.
Radny Jan Omachel dopytał o nowe informacje w temacie związanym z nabyciem przez
Krosno prawa użytkowania wieczystego lotniska.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, iż w dniu 23 stycznia br. do Urzędu Gminy
wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Krosna o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami
w przedmiocie zmiany granic administracyjnych w zakresie powiększenia Krosna o tereny
gminy Krościenko Wyżne. Zasygnalizował, iż złożony wniosek zawiera prośbę
o przeprowadzenie z mieszkańcami gminy konsultacji w terminie do 15 marca br.
Jednocześnie przytoczył przepisy ustawy o samorządzie gminnym, które na prowadzenie
konsultacji i zajęcie stanowiska w formie opinii Rady Gminy wyznaczają 3 miesięczny
termin, liczony od daty wpływu złożonego wniosku. Zakomunikował, iż temat ten zostanie
rozpatrzony na zaplanowanej na miesiąc luty sesji Rady, na której zostanie przedłożony
projekt dotyczący zasad i trybu prowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji
w przedmiocie zmiany granic.
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Więcej głosów nie zabrano.
Ad. 8
W ostatniej części posiedzenia, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy Krościenko Wyżne - Antoni Dębiec podziękował wszystkim obecnym za udział
w posiedzeniu, a następnie zamknął XXXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Krościenko
Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens
PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Antoni Dębiec
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