P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 27 lutego 2018 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1300 z przerwą 15-minutową w godz. 1335 – 1350 i trwało
do godz. 1425.
Siedzibą posiedzenia była sala konferencyjna Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności (wszyscy obecni).
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.

9.

10.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz
wydanych zarządzeniach.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej
umowy.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej
umowy.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej
umowy.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej
umowy.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej
umowy.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej
umowy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej
umowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej
umowy.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Krościenko Wyżne w przedmiocie włączenia części gminy Krościenko Wyżne do Gminy
Miasto Krosno oraz określenia zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Krościenko Wyżne oraz
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne
na 2018 rok.
18. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
19. Zamknięcie sesji.

Ad. 1
Rozpoczynając XXXIII sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne Przewodniczący Rady
– Antoni Dębiec otworzył obrady i powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Ad. 2
W drugim punkcie proponowanego porządku obrad prowadzący posiedzenie – Antoni
Dębiec na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji można podejmować prawomocne
rozstrzygnięcia. Zauważył, iż w momencie otwarcia w sesji uczestniczy 15 radnych.
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 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego przyjęto porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
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Ad. 4
Przystąpiono do przyjęcia protokołów z poprzednich sesji.
1) Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu NR XXXI/2017 z XXXI sesji Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2017 r., wobec czego Przewodniczący Rady Gminy –
Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 15 radnych:
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
w związku z czym Rada Gminy Krościenko Wyżne jednogłośnie przyjęła PROTOKÓŁ
NR XXXI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2) Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu NR XXXII/2018 z XXXII nadzwyczajnej
sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 stycznia 2018 r., wobec czego
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne jednogłośnie przyjęła PROTOKÓŁ
NR XXXII/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
Ad. 5
Następnie przystąpiono do realizacji punktu w brzmieniu: „Informacja Wójta Gminy
za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach”.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że w ostatnim okresie między innymi:
1) kontynuowano prace, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym przy oświetleniu
w Krościenku Wyżnym i Pustynach. W chwili obecnej prace przy budowie oświetlenia
ścieżki w Pustynach zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. W dalszym ciągu
natomiast prowadzone są prace w centrum Krościenka. Prace te powinny zostać
zakończone do końca marca br.
2) kontynuowane są prace przy budowie budynku użyteczności publicznej w Pustynach.
W miesiącu styczniu i na przełomie lutego zostały wzniesione ścianki działowe, aby
umożliwić założenie instalacji wodociągowej.
3) został ogłoszony II przetarg w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii
odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko
Wyżne”. Pierwszy przetarg został unieważniony z przyczyn ekonomicznych, bowiem ceny
złożonych ofert przewyższały kwoty przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięcia.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca br., w związku z czym rozstrzygnięcia w przetargu
należy spodziewać się w miesiącu kwietniu.
4) został ogłoszony przetarg na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Krościenku Wyżnym w ramach projektu realizowanego w partnerstwie gmin
tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca br.
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5) został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek
o dofinansowanie remontu drogi rolniczej. Chodzi o odcinek drogi rolniczej przy lesie
Dębina w kierunku lotniska.
6) pozostałe działania realizowane przez Urząd obrazują wydawane na bieżąco zarządzenia,
będące realizacją budżetu. W tym miejscu Wójt przedstawił informację o wydanych
zarządzeniach w okresie międzysesyjnym, tj. w okresie od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia
23 lutego 2018 r. (informacja w załączeniu).
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec w odniesieniu do zarządzenia
NR IV/ 430 /2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krościenko Wyżne, zapytał o lokalizację działki przy ulicy Północnej, będącej przedmiotem
sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że chodzi o działkę położoną przy lokalu
gastronomicznym „Tawerna”. Objaśnił, że jest to wąska i długa działka, która nie graniczy
bezpośrednio z ulicą Północną.
Radny Paweł Lorens dopytał o dokładniejszą lokalizację drogi rolniczej przy ulicy
Grunwaldzkiej.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że chodzi o kolejną drogę za placem zabaw, która
biegnie wzdłuż granicy lasu.
Więcej głosów nie zabrano.
Ad. 6
Przystąpiono do rozpatrzenia projektu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia tej umowy.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt uchwały (projekt - 1 w załączeniu).
Poinformował, że punkty porządku obrad od 6 do 13 to pakiet projektów uchwał dotyczących
gminnych działek dzierżawionych przez osoby fizyczne. Wyjaśnił, że z uwagi na chęć
kontynuacji dzierżawy, dla dotychczasowych dzierżawców, konieczne jest podjęcie nowych
uchwał, albowiem dobiegają końca trzyletnie okresy dzierżawy tych nieruchomości. Wskazał,
iż przepisy ustawy o samorządzie gminnym wymagają podjęcia takich uchwał w przypadku,
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zamierzają zawrzeć kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Podkreślił, iż uchwały Rady Gminy
o wyrażeniu zgody w tym przedmiocie stanowić będą podstawę do zawarcia kolejnych umów
z dotychczasowymi dzierżawcami na czas nieoznaczony, co jest zgodne z zasadami
wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność gminy. Jednocześnie zauważył,
iż projekty uchwał zakładają odstępstwo od przetargowego trybu zawarcia umów,
na co zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodę może wyrazić
jedynie Rada Gminy. Zaznaczył, że podjęcie uchwał jest w pełni zasadne albowiem umożliwi
zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości oznaczonych w projektach. Odnosząc się
do przedmiotowego projektu poinformował, iż dzierżawa jak zostało to zobrazowane
na ekranie dotyczy działki o nr 2196 o pow. 150 m2.
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2018 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy –
Antoni Dębiec zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIII/ 247 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (uchwała
w załączeniu).
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt (projekt – 2 w załączeniu). Poinformował,
że projekt dotyczy działki o numerze 1608/2 o pow. 946 m2, jak zostało to zobrazowane na
ekranie i stanowi przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2018 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy –
Antoni Dębiec zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIII/ 248 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (uchwała
w załączeniu).
Ad. 8
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt (projekt – 3 w załączeniu). Poinformował,
że projekt dotyczy działki o numerze 5373 o pow. 30 m2, jak zostało to zobrazowane
na ekranie i stanowi kontynuację umowy z dotychczasowym dzierżawcą.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o opinię Komisji.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2018 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radny Paweł Lorens zwrócił uwagę, że działka ta powtarza się
w kolejnym projekcie.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że nieruchomość ta została podzielona na 3 części.
Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIII/ 249 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (uchwała
w załączeniu).
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt (projekt – 4 w załączeniu). Poinformował,
że projekt dotyczy działki o numerze 5373 o pow. 30 m2, jak zostało to zobrazowane
na ekranie i stanowi przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2018 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy –
Antoni Dębiec zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
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- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIII/ 250 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (uchwała
w załączeniu).
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt (projekt – 5 w załączeniu). Wytłumaczył,
że projekt dotyczy dzierżawy działek oznaczonych nr 1088 o powierzchni 7343 m2, nr 120
o powierzchni 2559 m2, nr 327/4 o powierzchni 2933 m2, nr 627 o powierzchni 2734 m2,
nr 863 o powierzchni 3804 m2, nr 864 o powierzchni 3977 m2, nr 1394/2 o powierzchni 1302
m2, nr 1726/2 o powierzchni 2200 m2, nr 1912/1 o powierzchni 3746 m2, nr 1912/2
o powierzchni 3038 m2, nr 1924/1 o powierzchni 1696 m2, nr 1998 o powierzchni 886 m2,
jak zostało to zobrazowane na ekranie i stanowi kontynuację umowy z dotychczasowym
dzierżawcą.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2018 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zapytał o kwotę dzierżawy ww.
nieruchomości.
Radny Janusz Szmyd dopytał, czy kwoty te są jednakowe dla wszystkich tych działek.
Zastępca Wójta – Alicja Fejkiel-Guzik wytłumaczyła, że łączna kwota dochodu z tytułu
dzierżawy w gminie w roku ubiegłym wyniosła niewiele ponad 2 tys. zł., z czego 1 594,95 zł
to kwota jaką zapłacił dzierżawca nieruchomości objętych niniejszym projektem.
Jednocześnie zwróciła uwagę, że wszyscy dzierżawcy dodatkowo obowiązani są do
uiszczania podatku. Poinformowała, że kwoty dzierżawy nieruchomości ustalane są w oparciu
o uchwałę określającą minimalne stawki czynszu, które dla nieruchomości użytkowanych
rolniczo i użytków zielonych wynoszą 0,01 zł kwartalnie za m2 powierzchni. Jednocześnie
zaakcentowała, że jest to stawka wyjściowa, a umowa zawiera zapisy umożliwiające jej
zmianę.
Radny Edward Marszałek dopytał o czas na jaki będzie zawarta ta dzierżawa.
Wójt Gminy – Jan Omachel objaśnił, że są to umowy na czas nieoznaczony z możliwością ich
zerwania, przy zachowaniu odpowiedniego okresu wypowiedzenia.
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Więcej głosów nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIII/ 251 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (uchwała
w załączeniu).
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt (projekt – 6 w załączeniu). Poinformował,
że projekt dotyczy działki o numerze 471 o pow. 2576 m2, jak zostało to zobrazowane na
ekranie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2018 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy –
Antoni Dębiec zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIII/ 252 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (uchwała
w załączeniu).
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt (projekt – 7 w załączeniu). Poinformował,
że projekt dotyczy działki o numerze 4101 o pow. 1250 m2, jak zostało to zobrazowane na
ekranie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o opinię Komisji.
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Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2018 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radny Marek Filar dopytał o obecny stan zagospodarowania tej
nieruchomości.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że nieruchomość ta wydzierżawiana jest
z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIII/ 253 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (uchwała
w załączeniu).
Ad 13.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt (projekt – 8 w załączeniu). Poinformował,
że projekt dotyczy działki o numerze 5373 o pow. 1000 m2, jak zostało to zobrazowane
na ekranie i stanowi przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2018 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy –
Antoni Dębiec zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIII/ 254 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (uchwała
w załączeniu).
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Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt (projekt w załączeniu). Wytłumaczył, że
w związku z planowanym przez Miasto Krosno złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”
zaistniała konieczność doprecyzowania treści dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno. Poinformował, że zaktualizowana Strategia została zamieszczona na
stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne, a w czasie przewidzianym
na przeprowadzenie konsultacji dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi. Kolejno Wójt omówił
poszczególne pozycje objęte aktualizacją. Zwrócił uwagę, iż w związku z tym,
że wprowadzone zmiany wynikają jedynie z rozwinięcia i uszczegółowienia istniejących już
zapisów dokumentu nie wniesiono zmian do Prognozy Oddziaływania na Środowisko
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2018 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radny Paweł Lorens zauważył, że dokument ten był już kilka razy
aktualizowany.
Wójt Gminy – Jan Omachel potwierdził, że zmian tych jest dużo, niemniej jak zauważył
każde ich wprowadzenie wymaga ujednolicenia tekstu, jak ma to miejsce obecnie.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał w kwestii usunięcia wiersza „Partnerzy
projektu”.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że w pierwotnej wersji dokumentu zakładano
realizację przedmiotowego projektu w ramach partnerstwa gmin tworzących Miejski Obszar
Funkcjonalny. Uzupełnił, iż wiersz ten został usunięty bowiem wyłącznie Krosno
we własnym zakresie będzie występować o dofinansowanie środków na realizację
przedmiotowego projektu i dlatego należy wykreślić partnerów, którzy nie będą uczestniczyć
w tym przedsięwzięciu.
Więcej głosów nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
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wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIII/ 255 /2018
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (uchwała w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 15-minutową przerwę w obradach w godz. 1335-1350.
Ad. 15
Po wznowieniu obrad rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne w przedmiocie włączenia części
gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno oraz określenia zasad i trybu
przeprowadzenia tych konsultacji.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt (projekt w załączeniu). Wyjaśnił,
że w związku z wystąpieniem Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 stycznia 2018 r.
przygotowano projekt uchwały określającej zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami w sprawie zmiany granicy Gminy Krościenko Wyżne. Przypomniał,
iż w przedmiocie sprawy chodzi o odłączenie od Gminy Krościenko Wyżne obszaru
o powierzchni 111,23 ha i włączeniu go do Gminy Miasto Krosno. Nadmienił, że obszar
objęty zmianą granicy obejmuje teren „lotniska Iwonicz” o powierzchni ok. 101 ha oraz około
10 ha przyległych gruntów prywatnych, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.
Poinformował, że rozgraniczenie tych obszarów zostało uwzględnione w ramach
autopoprawki do projektu i zostało do niego wprowadzone po uwzględnieniu sugestii
Komisji. Uzupełnił, że celem tej autopoprawki jest zobrazowanie, iż tereny lotniska nie
graniczą i nie przylegają bezpośrednio do Krosna. Odnosząc się do przedłożonego projektu
wytłumaczył, że konsultacje w formie ankietowej będą polegały na udzieleniu odpowiedzi na
pytanie: „Czy jesteś za zmianą granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne
polegającą na włączeniu części Gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno, zgodnie
z załącznikiem do ankiety?”. Głosowanie polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce
ankiety: "Jestem przeciw", "Jestem za", "Wstrzymuję się" znaku X i złożenie podpisu na
ankiecie konsultacyjnej. Wójt zorientował, iż ankieta zostanie rozpropagowana wśród
mieszkańców oraz udostępniona w punktach konsultacyjnych, gdzie będzie możliwość jej
złożenia. Wyjaśnił, iż konsultacje w sprawie zmiany granic zostaną rozpoczęte w momencie
wejścia w życie zapisów niniejszej uchwały, tj. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Zakomunikował, że ogłoszenie
o przeprowadzeniu konsultacji zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń na 7 dni przed
terminem ich rozpoczęcia. Zauważył, że wyniki przeprowadzonych konsultacji w postaci
protokołu zostaną przekazane Radzie Gminy, która podjętą uchwałą wyrazi opinię w kwestii
zmiany granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne. Jednocześnie zakomunikował,
że procedura ta winna zakończyć się do 23 kwietnia br. tj. w terminie 3 miesięcy od dnia
wystąpienia przez Krosno z wnioskiem o opinię w sprawie zmiany granic. Dopowiedział,
że uchwała Rady Gminy w sprawie opinii oraz protokół zawierający wyniki
przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami zostaną przekazane Radzie i Prezydentowi
Miasta Krosno. Jednocześnie zaakcentował konieczność prowadzenia konsultacji, bowiem jak
zauważył rezygnacja z ich przeprowadzenia zostałaby nieprzychylnie przyjęta przy
podejmowaniu decyzji przez Radę Ministrów. Podkreślił, iż wyrażenie opinii mieszkańców
i zajęcie stanowiska w drodze ankiety jest o wiele istotniejsze, aniżeli zbycie tematu zmiany
granic milczeniem. Podsumowując wyraził przekonanie, że udział mieszkańców Gminy

12

Krościenko Wyżne w badaniu ankietowym będzie znaczny i korzystny dla naszej Gminy
tj. że większość mieszkańców jednoznacznie przeciwstawi się zmianie granic Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
przez poszczególne Komisje:
1) Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2018 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
2) Radny Edward Marszałek – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Oświaty,
Kultury i Spraw Obywatelskich na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2018 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – oddano 4 głosów „za” (jednogłośnie).
3) Radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Budżetu
i Finansów na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radny Bolesław Pudłowski dopytał o sposób w jaki prowadzone będą
konsultacje w domach ludowych. Odnotował, że rozwiązaniem są godziny w jakich pełniony
jest dyżur.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że takie było założenie, aby w biurach sołtysów
zorganizować punkty udostępnienia ankiet konsultacyjnych. Jednocześnie zaapelował
o pomoc i włączenie się do akcji prowadzenia konsultacji Rady Sołeckie z terenu sołectwa
Pustyny i Krościenko Wyżne w zakresie rozpropagowania ankiety wśród wszystkich
mieszkańców. Objaśnił, że chodzi o dostarczenie ankiety do każdego budynku, aby dać
mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się w temacie zmiany granic. Poinformował,
że szczegółowy serwis informacji w przedmiocie prowadzenia konsultacji zostanie
zamieszony na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne oraz
zamieszczony w gazecie „Dębina”. Jednocześnie wystosował zachętę do jak najliczniejszego
udziału mieszkańców w konsultacjach, aby w ten sposób przeciwstawić się zmianie granic
i nie traktować tego tematy z obojętnością.
Radny Wiesław Gomółka dopytał o krąg uprawnionych do udziału w konsultacjach,
tj. czy tylko osoby pełnoletnie mogą w nich uczestniczyć.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że do udziału w konsultacjach zostaną
dopuszczone wyłącznie osoby pełnoletnie, tj. osoby które w czasie ich prowadzenia ukończą
18 lat. W tym kontekście skonfrontował działania Krosna, gdzie do udziału w konsultacjach
dopuszcza się młodzież i dzieci „w rozsądnym wieku”. Zauważył, że taki sposób prowadzenia
konsultacji stoi w sprzeczności z obowiązującą uchwałą określającą zasady prowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Miasta Krosna, która udział w konsultacjach gwarantuje
wszystkim mieszkańcom posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Krosna.
Radny Zdzisław Omachel podpytał o sposób w jaki konsultacje będą prowadzone na terenie
Gminy Miejsce Piastowe.
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Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że również będą to konsultacje, które zgodnie
z przepisami zostaną przeprowadzone wśród mieszkańców dwóch sołectw objętych zmianą
granic tj. mieszkańców sołectwa Łężany i Targowiska.
Więcej głosów nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIII/ 256 /2018
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne
w przedmiocie włączenia części gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno oraz
określenia zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji (uchwała w załączeniu).
Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Krościenko Wyżne oraz
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt (projekt w załączeniu). Poinformował,
że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych
innych ustaw, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie
w dniu 31 stycznia br. przedstawiło projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków. Objaśnił, iż na podstawie nowelizacji ustawy koniecznym stało się zaktualizowanie
treści regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie gminy Krościenko Wyżne, jaki obowiązuje od 2015 roku.
Następnie omówił zaproponowane zmiany do regulaminu dotyczące m.in. zaktualizowania
publikatorów
ustaw,
doprecyzowania
postanowień
dotyczących
wymogów
mikrobiologicznych wody zdatnej do użycia oraz miejsc gdzie zostaną udostępnione taryfy
cen i stawek opłat. Wspomniał, że przyjęty przez Radę Gminy projekt regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków zostanie przedstawiony do zaopiniowania
nowemu organowi regulacyjnemu - Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie. Zaznaczył, że przyjęcie
przedstawionego projektu regulaminu w obecnym stanie rzeczy jest zasadne i konieczne.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2018 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zauważył, że powołanie nowego
organu wpłynie na zmianę kompetencji w zakresie uzyskiwania wszelkich pozwoleń
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wodnoprawnych związanych z realizacja różnego rodzaju inwestycji.
iż dotychczas sprawy te należały do właściwości RZGW w Krakowie.

Wspomniał,

Więcej głosów nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIII/ 257 /2018
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie gminy Krościenko Wyżne oraz przekazania
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (uchwała w załączeniu).
Ad. 17
Następnie Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok.
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 dochodów o kwotę 102 122,17 zł w tym:
a) w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 102 122,17 zł – dochody majątkowe;
2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 155 457,17 zł, w tym:
a) w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 102 122,17 zł – dochody majątkowe;
b) w dziale 758 – Różne rozliczenia w kwocie 50 185,00 zł – część oświatowa subwencji
ogólnej;
c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 1 750,00 zł – dochody bieżące;
d) w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 450,00 zł – dochody bieżące;
e) w dziale 855 – Rodzina w kwocie 950,00 zł – dochody bieżące;
3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 335,00 zł, w tym:
a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4 503,00 zł – wydatki bieżące;
b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 2 432,00 zł – wydatki bieżące;
c) w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 450,00 zł – wydatki bieżące;
d) w dziale 855 – Rodzina w kwocie 950,00 zł – wydatki bieżące;
e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 45 000,00 zł –
wydatki majątkowe zadania: „Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko
Wyżne”;
4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 185 860,38 zł, w tym:
a) w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 152 629,68 zł – wydatki majątkowe;
b) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 33 230,70 zł –
wydatki bieżące;
5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 185 860,38 zł, w tym:
a) w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 152 629,68 zł – wydatki majątkowe;
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b) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 33 230,70 zł –
wydatki bieżące;
6) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych z funduszu sołeckiego poprzez
zmianę treści § 5 ust. 2 lit. a uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
„a) Sołectwo Krościenko Wyżne – 33 230,70 zł na realizację zadania:
- „Remont toalet w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym”- 33 230,70zł,”.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o opinię Komisji.
Radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radny Paweł Lorens dopytał o szczegóły związane z zadaniem
budżetowym dotyczącym budowy oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że chodzi o prace przy oświetleniu w centrum
Krościenka Wyżnego. Objaśnił, iż w ramach dotychczasowych środków zabezpieczono
wykonanie prac ziemnych, natomiast kwestia dostawy i montażu słupów będzie przedmiotem
oddzielnego postępowania przetargowego. Sprecyzował, iż wprowadzona zmiana budżetowa
ma na celu zabezpieczenie części środków przewidzianych na sfinansowanie tego
zamówienia, przy czym jak zaznaczył pozostała część zostanie uzupełniona na następnej sesji
Rady Gminy, tj. w momencie kiedy znana będzie dokładna wysokość ubiegłorocznej
nadwyżki budżetowej.
Radny Janusz Szmyd pozostając przy temacie oświetlenia dopytał, czy w ramach powyższego
należy rozumieć, że wszystkie linie napowietrzne znikną. Spostrzegł, że obecnie część linii
oświetleniowej jest podwieszona.
Wójt Gminy – Jan Omachel potwierdził, że linie te znikną w momencie montażu nowych
latarnii. Objaśnił, że w obecnej chwili zaniechano demontażu słupów, aby nie pozbawiać tej
części gminy oświetlenia ulicznego na okres od dwóch do trzech miesięcy. Wytłumaczył,
że powyższe rozwiązanie zostało również zaakceptowane przez Rejon Energetyczny Krosno.
Więcej głosów nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIII/ 258 /2018
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok
(uchwała w załączeniu).
Ad. 18
Przystąpiono do realizacji punktu w brzmieniu „Wolne wnioski, interpelacje
i zapytania”.
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Wójt Gminy – Jan Omachel poruszył temat trwających w obecnym czasie konsultacji
społecznych organizowanych przez powiat krośnieński. Wspomniał, że sprawa zmiany granic
dotyka swym zasięgiem obszar administracyjny powiatu i dlatego Zarząd Powiatu
Krośnieńskiego zdecydował o przeprowadzeniu w okresie od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia
15 marca 2018 r. konsultacji z mieszkańcami gminy Krościenko Wyżne oraz gminy Miejsce
Piastowe w sprawie włączenia części terenów położonych w powiecie krośnieńskim
do Gminy Miasto Krosno. Wytłumaczył, iż konsultacje te są prowadzone w formie
elektronicznego badania ankietowego za pośrednictwem strony internetowej powiatu
krośnieńskiego lub strony internetowej naszego Urzędu Gminy, gdzie w utworzonych
zakładkach umieszczono linki do ankiet. Tym samym zachęcił wszystkich do licznego
udziału w głosowaniu.
Następnie Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę (sprawozdanie w załączeniu).
Radny Marek Filar podziękował za głosy jakie w ostatnim okresie zostały oddane na kapelę
Krościeniacy, a które to głosy przyczyniły się do osiągniętego wyniku w ramach plebiscytu
przeglądu kapel organizowanym przez Radio Rzeszów. Przypomniał, że nieoczekiwanie
kapela znajduje się na 7 miejscu listy, za co jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do osiągniętego wyniku.
Więcej głosów nie zabrano.
Ad. 19
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne
- Antoni Dębiec podziękował wszystkim obecnym za udział w obradach, a następnie zamknął
XXXIII Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Antoni Dębiec

