P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 6 lipca 2018 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1400 i trwało do godz. 1435.

Siedzibą posiedzenia była sala narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności. Obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Paweł
Lorens – 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.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na
2018 rok.
5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Zamknięcie sesji.
Ad. 1.
Rozpoczynając XXXVII 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 na sesji można podejmować prawomocne
uchwały. Zauważył, że w momencie otwarcia w sesji uczestniczy 14 radnych. Wytłumaczył,
że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Wójta Gminy (wniosek w załączeniu).
Ad. 3.
Następnie przystąpiono do przyjęcia proponowanego porządku obrad.
Wójt Gminy złożył wniosek o zmianę proponowanego porządku obrad, tj. aby:
1) po punkcie 4 wprowadzić pkt 5 w brzmieniu:

2

„5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.”
2) punkty 5 - 6 proponowanego porządku obrad realizować jako punkty 7-8.
W uzasadnieniu do wprowadzenia dodatkowego punktu porządku obrad Wójt Gminy – Jan
Omachel wyjaśnił, że dzierżawca nieruchomości o numerze ewidencyjnym 120 zwrócił się
z pisemną prośbą o sprzedaż działki objętej przedmiotem umowy. Zorientował,
że nieruchomość ta położona od strony Korczyny stanowi działkę rolną o powierzchni 0,2559
ha. Zwrócił uwagę, że z uwagi na brak dojazdu do działki oraz chęć nabycia powyższej
nieruchomości przez jej dzierżawcę zasadnym jest przeznaczenie przedmiotowej
nieruchomości do sprzedaży. Zaznaczył, że podjęcie uchwały przez Radę Gminy umożliwi
przeprowadzenie dalszej procedury wyceny i zbycia działki w drodze przetargu.
Odnosząc się do kwestii zwołania sesji w przyśpieszonym trybie wyjaśnił, że potrzeba ta ma
na celu zabezpieczenie środków finansowych zadania „Budowa i modernizacja dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie działek nr 2859 i 2873 położonych w Krościenku
Wyżnym”. Przypomniał, że przedmiotowe zadanie dotyczy wykonania modernizacji drogi
bocznej od ulicy Grunwaldzkiej. Zakomunikował, iż przedsięwzięcie to dofinansowane jest ze
środków budżetu Województwa Podkarpackiego, a wprowadzenie do budżetu środków
z przyznanej dotacji w wysokości 55 tys. zł. i zabezpieczenie udziału własnego gminy
w wysokości 11 tys. zł. umożliwi podpisanie umowy i przystąpienie do realizacji zadania.
Zawiadomił, że zwołanie sesji uzasadnione jest terminem do złożenia wniosku o wypłatę
dotacji na modernizację ww. dróg, który to wniosek należy złożyć nie później niż do dnia
10 listopada 2018 r. wraz z dokumentacją i rozliczeniem rzeczowo-finansowym inwestycji.
Radni nie złożyli wniosków o zmianę proponowanego porządku obrad, wobec czego
Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania wniosku złożonego przez Wójta Gminy
tj.:
1) wprowadzenia pkt 5 w brzmieniu:
„5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.”
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ww. wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania całości porządku obrad.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXXVII nadzwyczajnej Sesji
w brzmieniu:
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1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na
2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Zamknięcie sesji.
Ad. 4.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2018 rok.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu). Wytłumaczył,
że propozycja zakłada wprowadzenie do budżetu kwoty 55 tys. zł. otrzymanej dotacji
i dołożenie 11 tys. zł. środków własnych z wolnych środków stanowiących ubiegłoroczną
nadwyżkę budżetową. Zaznaczył, że przyjęcie tych zmian pozwoli kontynuować rozpoczęte
procedury przetargowe oraz podpisanie umowy.
W otwartej dyskusji radny Edward Marszałek dopytał o ilość rolników, która skorzysta
z modernizacji tej drogi.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że trudno jest wskazać dokładną liczbę, ale kilku
rolników na pewno będzie z tej drogi korzystać. Zaznaczył, że jest to droga kwalifikowana jako
dojazdowa do gruntów rolnych, gdzie Urząd Marszałkowski dotuje inwestycje mające na celu
poprawę stanu tych dróg. Zauważył, że drogi te przebiegają przez tereny budowlane, stąd
zasadnym jest wykonanie ich podbudowy i wzmocnienie nośności, celem wykonania lepszego
dojazdu zarówno do pól jak i ewentualnych budowli jakie mogą tam powstawać.
Radny Edward Marszałek zorientował, iż czytając projekt uchwały posiadał przekonanie,
że modernizacja dotyczy tzw. „Omachlówki”. Zauważył, że w terenach przebiegu planowanej
inwestycji nie ma za dużo rolników. Co do dróg rolniczych zaznaczył, iż trzeba otwarcie
powiedzieć, że są to pieniądze na drogi rolnicze. Dopytał, czy to nie będzie przypadek podobny
do tego jaki jest w Krościenku znany, że pieniądze zostały wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem.
Wójt Gminy – Jan Omachel umotywował, że takiego przypadku nie będzie. Poinformował,
że nie jest to pierwsza droga, która korzysta z tej formy dofinansowania, gdyż corocznie gmina
otrzymuje środki na realizację tego typu przedsięwzięć. Wspomniał, że we wcześniejszych
latach części tych dróg były asfaltowane, jednak jak zaznaczył w tym przypadku nie ma takiej
potrzeby.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano. W związku z czym Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
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wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVII/ 281 /2018
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok
(uchwała w załączeniu).
Ad 5.
Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Krościenko Wyżne.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt uchwały (projekt w załączeniu). Przypomniał,
że wyrażenie zgody na sprzedaż dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 120, położonej
za Górą Marynkowską. Umotywował, że projekt uchwały, w związku z wnioskiem obecnego
dzierżawcy o zakup nieruchomości został skierowany pod obrady Rady Gminy. Zaznaczył,
że ewentualna sprzedaż działki zostanie dokonana w drodze otwartego przetargu, po uprzednim
przygotowaniu wyceny gruntu i przeprowadzeniu procedury zbycia określonej przepisami
ustawy.
W otwartej dyskusji radny Zdzisław Omachel dopytał o ewentualne wnioski dotyczące zmiany
przeznaczenia terenów tam położonych na cele budowlane.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że wniosków takich nie było. Nadmienił, że ze
względu na oddalenie tego terenu od drogi publicznej są bardzo nikłe szanse na
przekwalifikowanie gruntu na cel budowlany.
Radny Marek Filar dopytał w kwestii kształtowania się obecnych cen za ar gruntu rolnego.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że w zależności od położenia i klasy gruntu cena
za ha ziemi rolnej kształtuje się w granicach 20-30 tys. zł.
Więcej głosów nie zabrano, w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVII/ 282 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne (uchwała w załączeniu).
Ad. 6.
Rada przystąpiła do realizacji punktu w brzmieniu: „Wolne wnioski, interpelacje
i zapytania”.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zapoznał obecnych z opinią Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków (pismo znak: RZ.RET.070.1.13.2018.AZ). Poinformował,
że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zakwestionował kilka
zapisów projektu przedłożonego regulaminu. Wyjaśnił, że w związku z tym, iż kwestionowane
przez organ regulacyjny zapisy projektu dotyczą spraw technicznych regulujących minimalny
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poziom usług, zasadnym jest przekazanie przedłożonej opinii do MPGK w Krośnie.
Zasygnalizował, że powyższy tok postępowania został omówiony i uzgodniony z radcą
prawnym.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk przypomniał, że projekt regulaminu zgodnie z przepisami
prawa został sporządzony przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i przekazany do
zaopiniowania nowo powstałej instytucji tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody
Polskie z siedzibą w Rzeszowie. Zaznaczył, że projekt ten został poddany szczegółowej
analizie, a przedstawione przez organ uwagi są zasadne. Objaśnił, że w związku z tym, iż uwagi
te dotyczą spraw techniczny dotyczących przykładowo minimalnej ilości wyrażonej m3 na dobę
oraz rocznie dostarczanej wody do spożycia, zasadnym jest przekazanie opinii
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu MPGK z siedzibą w Krośnie jako
zarządzającemu sieciami. Zorientował, iż w ten sposób przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, którego rolą jest przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków dostosuje jego zapisy do uwag zgłoszonych przez organ regulacyjny.
Radny Stanisław Wierdak wyraził zadowolenie z prac, jakie zostały rozpoczęte w lesie Dębina.
Jednocześnie zasygnalizował potrzebę patrolowania tego terenu przez strażników leśnych.
Radny Edward Marszałek potwierdził, że skoro jest taka potrzeba to teren ten zostanie objęty
patrolami. Odnosząc się do prac prowadzonych w lesie Dębina wspomniał, że jest jeszcze sporo
prac do wykonania w zakresie robót wysokościowych przy przycince gałęzi.
Radny Edward Marszałek zwrócił również uwagę na potrzebę doprowadzenia do przejezdności
drogi na „Omachlówkę”. Podkreślił, że w terenie tym, gdzie rzeczywiście jeżdżą rolnicy warto
byłoby wyrównać teren i wysypać parę przyczep klińca.
Radny Zdzisław Omachel potwierdził potrzebę doprowadzenia tej drogi do przejezdności.
W szczególności zwrócił uwagę na odcinek znajdujący się powyżej miejsca, gdzie prowadzone
były prace związane z wydobyciem wraku samolotu z II wojny światowej.
Radny Edward Marszałek dopowiedział, że trzeba się natrudzić, aby przejechać tym odcinkiem.
Zauważył, że na dawną drogę, która prowadziła przez pola wszedł las, co spowodowało
przesunięcie drogi. Dopowiedział, że droga jest zaniedbana, bowiem w miejscu gdzie powinna
przebiegać rosną samosiejki. Jednocześnie radny zaproponował, aby przejechać się i zobaczyć
to w terenie.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że z posiadanych przez niego informacji wynikało,
że temat ten został zamknięty w roku ubiegłym, kiedy dokonano przycinki drzew i utwardzono
drogę. Zapowiedział, że w tym stanie sprawy sprawdzi jak w terenie wygląda przejezdność
drogi.
Radny Janusz Szmyd dopowiedział, że sprawę pogorszyło obranie rowów, albowiem wyłożono
błoto i częściowo odkryto to co było już utwardzone. Sprecyzował, że chodzi o teren przed
miejscem gdzie znajdował się samolot. Uwydatnił, że dalsza trasa polega na omijaniu dziur.
Radny Edward Marszałek dorzucił, że problem powstaje w deszczowe dni. Wytłumaczył,
że w szczególności chodzi o wycięcie samosiejek i wywiezienie klińca, aby można było tam
przeprowadzić bieg czy też przejść.
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Wójt Gminy – Jan Omachel zapowiedział, że przyjrzy się tej sprawie w terenie.
Radny Edward Marszałek dopytał w kwestii remontu chodnika przy ul. Południowej
w obecnym roku.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że ze względu na brak środków nie planowano
w bieżącym roku prowadzenia takiego remontu.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec pozostają w temacie drogowym, przypomniał o drodze
bocznej na szczycie Góry Marynkowskiej oraz oświetleniu ścieżek pieszo rowerowych nad
Wisłokiem.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że temat wykonania oświetlenia ścieżek jest na
etapie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Zaznaczył, że koszty budowy oświetlenia
są wysokie i należy zastanowić się nad ewentualnym kredytem, aby można było jeszcze w tym
roku rozpocząć zadanie.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał w kwestii rozmów prowadzonych w celu
wykonania końcowego odcinka ulicy Kasztanowej.
Wójt Gminy – Jan Omachel zakomunikował, że prowadzone rozmowy dotyczą skończenia
600 metrowego odcinka i położenia masy asfaltowej. Wytłumaczył, iż planowane
przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie przez gminę połowy kosztów realizacji inwestycji
w wysokości 200 tys. zł. Nadmienił, że w kwocie tej mieszczą się także koszty wykonania
wyniesionego przejścia dla pieszych przy sklepach na ulicy Północnej. Dopowiedział,
że budowa przejścia obwarowana jest poszerzeniem jezdni oraz budową odcinka chodnika,
co nierozerwalnie związane jest z przesunięciem ogrodzenia na jednej z posesji przyległych.
Poinformował, że pozytywny wynik rozmów z właścicielem i zgoda na przesunięcie
ogrodzenia pozwoli zlecić wykonanie projektu chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych.
Jednocześnie wyraził nadzieję, że jeszcze w tym roku sprawa remontu końcowego odcinka
ulicy Kasztanowej i budowa wyniesionego przejścia na ulicy Północnej zostanie zakończona.
Radny Zdzisław Omachel dopytał o przebieg zadania dotyczącego instalacji na terenie gminy
systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że zadanie jest realizowane w zakresie zestawów
fotowoltaicznych oraz paneli słonecznych. Zakomunikował, że obecnie toczy się jeszcze
postępowanie przetargowe obejmujące dostawę i montaż kotłów na biomasę. Wspomniał,
że decyzją Urzędu Marszałkowskiego rozszerzono możliwość stosowania kotłów na
wszelkiego rodzaju drewno, a nie jak dotychczas wyłącznie na pelet. Odnośnie pomp ciepła
wyjaśnił, że przetarg został unieważniony, bowiem ceny dwukrotnie przekroczyły wartości
kosztorysowe. Zorientował, że termin dwóch wymienionych powyżej zadań może zostać
przesunięty w realizacji na przyszły rok, natomiast prace przy pozostałych instalacjach są
w trakcie.

7

Radny Krzysztof Podkul dopytał w temacie odcinka chodnika od ulicy Granicznej w kierunku
ulicy Kościelnej.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że w sprawie nic się nie zmieniło, tj. nie ma zgody
właściciela na przekazania gminie i dokończenie tego odcinka chodnika.
Więcej głosów nie zabrano.
Ad. 7.
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 XXXVII sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens
PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Antoni Dębiec

