P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 15 czerwca 2018 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1200 z przerwą 10-minutową w godz. 1300– 1310 i trwało
do godz. 1430.
Siedzibą posiedzenia była sala konferencyjna Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności. Obecnych 12 radnych. Nieobecny radny: Edward
Marszałek, Eugeniusz Such, Paweł Lorens.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Jan Omachel
- Alicja Fejkiel-Guzik
- Grażyna Rugiełło
- Mariusz Ślusarczyk
- Rafał Przymusiński
- Anita Fal
- Tomasz Marosz

- Wójt Gminy,
- Zastępca Wójta Gminy,
- Skarbnik Gminy,
- Radca Prawny,
- Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

(lista obecności w załączeniu)
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku
Wyżnym za 2017 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym
za 2017 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2017 rok.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2017 roku.
Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał
oraz wydanych zarządzeniach.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów
motywacyjnych dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Krościenko Wyżne.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu
Gminy Krościenko Wyżne za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Krościenko Wyżne wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krościenko
Wyżne za 2017 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne
za 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na
2018 rok.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2018-2022.
20. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
21. Zamknięcie sesji.
Ad. 1
Rozpoczynając XXXVI w kadencji sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec otworzył obrady, powitał radnych oraz zgromadzonych
na sali obrad.
Ad. 2
W drugim punkcie proponowanego porządku obrad prowadzący posiedzenie – Antoni
Dębiec na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, iż w momencie otwarcia w sesji
uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może obradować
i podejmować prawomocne uchwały.
Ad. 3
Następnie przystąpiono do przyjęcia proponowanego porządku obrad.
Wójt Gminy – Jan Omachel złożył wniosek o zmianę proponowanego porządku obrad, tj. aby:
1) w punkcie 10 dokonać zmiany tytułu uchwały, który otrzyma brzmienie:
„10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności
nieruchomości gruntowej.”
Wójt objaśnił, że powyższe ma na celu doprecyzowanie tytułu do treści zawartej w uchwale,
aby uniknąć rozbieżności w tym zakresie. Uściślił, że zmiana w tytule uchwały polega na
dodaniu słów „udziału w prawie”.
2) wykreślić punkt 13 i w jego miejsce realizować punkt, który otrzyma brzmienie:
„13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego.”
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Wójt wytłumaczył, że Starosta Krośnieński zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy
o zaopiniowanie projektu dotyczącego utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu
Krośnieńskiego składającego się z Gminy Krościenko Wyżne oraz Gminy Miejsce Piastowe
(pismo w załączeniu). Uściślił, iż projekt zakłada wybór 4 radnych z okręgu i utrzymuje bez
zmian dotychczasowy podział mandatów wyborczych. Objaśnił, że podjęcie uchwały czyni
zadość przepisom ustawy nowelizującej prawo wyborcze. Zauważył, że łącznie dwóch lub
więcej gmin w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego wymaga zasięgnięcia opinii rad
tych gmin. Jednocześnie poinformował o zakusach, których celem jest wyłączenie z okręgu
Gminy Miejsce Piastowe i przydzielenie tam 3 mandatów oraz połączenie w jeden okręg Gminy
Krościenko Wyżne, Korczyna i Wojaszówka celem wspólnego wyboru radnych.
Zaakcentował, że na powyższe nie ma zgody zainteresowanych gmin, stąd też pozostawienie
okręgów w dotychczasowej konfiguracji i wyrażenie opinii w przedmiocie sprawy jest w pełni
zasadne.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec złożył wniosek o zmianę proponowanego
porządku obrad, tj. aby:
3) w punkcie 20 wprowadzić punkt w brzmieniu:
„20. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy
wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne odznaczenia
I stopnia – Medal Złoty za Długoletnią Służbę.”
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą grupy
12 radnych. Przypomniał, że wniosek o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę
przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej
do odznaczenia.
4) punkty 20 i 21 porządku obrad realizować zgodnie z kolejnością uwzględniającą proponowaną
zmianę.
Nie złożono więcej wniosków o zmianę proponowanego porządku obrad, wobec czego
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania kolejno złożonych wniosków tj.:
1) realizacji w pkt 10 punktu w brzmieniu:
„10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności
nieruchomości gruntowej.”.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty.
2) wykreślenia dotychczasowego pkt 13 i wprowadzenia w tym miejscu punktu
w brzmieniu:
„13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego.”
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W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty.
3) wprowadzenia pkt 20 w brzmieniu:
„20. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy
wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne odznaczenia I stopnia
– Medal Złoty za Długoletnią Służbę.”
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania porządku obrad wraz
z poprawkami. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego przyjęto porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
w brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku
Wyżnym za 2017 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym
za 2017 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2017 rok.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2017 roku.
Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał
oraz wydanych zarządzeniach.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności
nieruchomości gruntowej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
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12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów
motywacyjnych dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu
Gminy Krościenko Wyżne za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Krościenko Wyżne wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krościenko
Wyżne za 2017 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne
za 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na
2018 rok.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2018-2022.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy
wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne odznaczenia I
stopnia – Medal Złoty za Długoletnią Służbę.
21. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
22. Zamknięcie sesji.
Ad. 4
W punkcie czwartym porządku obrad przystąpiono do przyjęcia protokołu
z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu NR XXXV/2018 z sesji z dnia 20 kwietnia
2018 r., wobec czego Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad jego
przyjęciem. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
w związku z czym Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła PROTOKÓŁ NR XXXV/2018
z XXXV Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 kwietnia 2018 r.
Ad. 5
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krościenku Wyżnym za 2017 rok.
Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym – Rafał
Przymusiński przedstawił sprawozdanie (sprawozdanie w załączeniu). Kierownik GOSiR
odniósł się do najważniejszych kwestii sprawozdania, które w sposób szczegółowy zostały
omówione na posiedzeniach Komisji. Przypomniał, że celem Ośrodka jest prowadzenie
i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, organizowanie zawodów, promocja
sportowego stylu życia oraz współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi na terenie
gminy. W szczególności dokonał omówienia punktów sprawozdania dotyczących turniejów
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oraz zawodów sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek, poszczególnych
sekcji sportowych działających w GOSiR oraz wyników osiąganych przez zawodników
przynależnych do tych sekcji. Ponadto zaprezentował ofertę Ośrodka i omówił zagadnienia
finansowe związane z działalnością kierowanej jednostki w okresie sprawozdawczym.
Następnie Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec poprosił Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii do sprawozdania:
1) radny Jan Omachel – Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
2) radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał o sumaryczną liczbę dzieci
objętych szkoleniem we wszystkich sekcjach sportowych.
Kierownik GOSiR – Rafał Przymusiński zorientował, że we wszystkich sekcjach jest około 200
dzieci. Na przykładzie sekcji lekkoatletycznej i sekcji tenisa stołowego zauważył, że nabór jest
trudny, bowiem są to dyscypliny sportu wymagające zaparcia i systematyczności. Zorientował,
że po biegach w czerwcu i sierpniu uwidacznia się największe zainteresowanie biegami.
Nadmienił, że podobnie jest z tenisem stołowym, gdzie frekwencja zimą wśród dzieci jest
większa. Zwrócił uwagę, że sytuacja inaczej kształtuje się jeżeli chodzi o piłkę nożną.
Sprecyzował, że najmłodszych piłkarzy jest około 40, natomiast już na szczeblu juniorskim
pojawiają się problemy. Podsumowując zachęcił do trenowania w sekcjach GOSiR, gdzie jest
odpowiednia kadra i fajna atmosfera oraz wszystkie obiekty sportowe dostępne na miejscu.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał w temacie piłkarskiej drużyny seniorów.
Kierownik GOSiR – Rafał Przymusiński poinformował, że niedzielny mecz będzie
decydującym jeżeli chodzi o utrzymanie. Jednocześnie podziękował za udzielane wsparcie
finansowe dla drużyn piłkarskich z Krościenka Wyżnego i Pustyn.
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym za 2017 rok (sprawozdanie
w załączeniu).
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za
2017 rok.
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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Tomasz
Marosz przedstawił sprawozdanie, stanowiące integralną część projektu uchwały (projekt
w załączeniu). Przypomniał, że SPG ZOZ prowadzi swoją działalność w oparciu o kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz udziela
świadczeń specjalistycznych w ramach poradni neurologicznej, ginekologicznej oraz opieki
stomatologicznej. Poinformował, że profil działalności Ośrodka nie uległ zmianie, a roczny
przychód jednostki w 2017 r. wyniósł 1 102 750,63 zł, natomiast koszty działalności wyniosły
1 094 680,87 zł. Zapewnił, że jest to bardzo dobry wynik, bowiem udało się wypracować
nieznaczny zysk pomimo wydatków związanych między innymi z zakupem niezbędnego
sprzętu rehabilitacyjnego. Zorientował, iż nie udało się uzyskać kontraktu na rehabilitację,
jednakże zakupiony w tym celu sprzęt pozostaje w zasobach Ośrodka Zdrowia i będzie czekał
na kolejną okazję. Jednocześnie wyraził nadzieję, pozyskania tego kontraktu w przyszłości.
Objaśnił, że w chwili obecnej oferta Ośrodka nie poszerzy się, gdyż nie ogłoszono
dodatkowych naborów na opiekę specjalistyczną. Poinformował również o pozyskaniu nowego
lekarza, który rozpoczął specjalizację w Ośrodku Zdrowia.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
1) Radny Jan Omachel – Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano
5 głosów „za” (jednogłośnie);
2) Radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za”
(jednogłośnie).
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zapytał o aktualną liczbę
pacjentów Ośrodka Zdrowia.
Dyrektor SPG ZOZ – Tomasz Marosz poinformował, że liczba pacjentów ciągle wrasta co
związane jest z napływem pojedynczych pacjentów z Kombornii, gdzie długoletnia lekarka
zakończyła pracę.
Wójt Gminy – Jan Omachel zwracając się do dyrektora zapytał, czy NFZ planuje w najbliższym
czasie jakieś zmiany do obowiązujących kontraktów.
Dyrektor SPG ZOZ – Tomasz Marosz wskazał, że w połowie roku miały zostać ogłoszone
dodatkowe nabory na opiekę specjalistyczną, jednak terminy te zostały przesunięte o kolejne
pół roku.
Wójt Gminy – Jan Omachel objaśnił, że powyższe pytanie związane jest z nowopowstającym
budynkiem w Pustynach, gdzie w październiku planowane jest zakończenie prac. Uzupełnił,
że wówczas powstaną dodatkowe pomieszczenia do ewentualnego zagospodarowania przez
Ośrodek. Zwrócił także uwagę, aby pamiętać o wprowadzeniu odpowiednich zapisów
do statutu SPG ZOZ pod kątem uwzględnienia danych adresowych w celu uniknięcia
problemów jakie miały miejsce przy wcześniejszych rozstrzygnięciach.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec uwydatnił, że sytuacja dotycząca rehabilitacji jest źle
odbierana przez mieszkańców, bowiem to prywatny gabinet, a nie Gminny Ośrodek będzie
świadczył usługi rehabilitacyjne na terenie gminy. Zorientował, że nie ma takiej praktyki, aby
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w jednej miejscowości powstał w krótkim odstępie czasu drugi punkt świadczący usługi
rehabilitacyjne.
Dyrektor SPG ZOZ – Tomasz Marosz potwierdził, że będzie to na pewno trudne, lecz nie chce
snuć teorii spiskowych w tym temacie.
Wójt Gminy – Jan Omachel nadmienił, że część zakupionego sprzętu można byłoby
wykorzystać we własnym zakresie do ćwiczeń dla naszych seniorów. Poinformował, że
w obecnym roku trwały przymiarki do zorganizowania dziennego domu pobytu dla osób
starszych z terenu gminy. Wyjaśnił, że ostatecznie odstąpił od tego zamiaru ze względów
formalnych, tj. braku odpowiednich pomieszczeń, gdyż obecne nie spełniały wymogów
konkursowych. Wytłumaczył, że możliwość taka powstanie od nowego roku w związku
z nowymi pomieszczeniami, które będzie można między innymi na ten cel zagospodarować.
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVI/ 268 /2018
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2017 rok
(uchwała w załączeniu).
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2017 rok.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym – Anita Fal przedstawiła
roczne sprawozdanie finansowe, stanowiące integralną część projektu uchwały (projekt
w załączeniu). Wyjaśniła, że sprawozdanie finansowe jest nierozerwalnie związane
z działalnością realizowaną przez bibliotekę, której podstawowym zadaniem jest gromadzenie,
opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie posiadanych zbiorów. Uzupełniła,
że powyższe odbywa się w dwóch placówkach zlokalizowanych na terenie gminy tj. w głównej
siedzibie i filii w Pustynach. Wskazała, iż obok tej podstawowej działalności biblioteka stara
się realizować dodatkowe formy działalności kulturalno-edukacyjnej. Dyrektor GBP zwróciła
uwagę, że obecnie ze względu na ciągłą aktualizację księgozbioru zaczyna brakować miejsca
w prowadzonej placówce. Wskazała, że miniony rok w gminie okazał się rekordowy pod
względem liczby aktywnych czytelników. Zorientowała, że rocznie placówce przybywa około
tysiąc nowych publikacji i z tej racji zasadnym jest rozważenie w przyszłości budowy nowej
placówki bibliotecznej.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
1) Radny Jan Omachel – Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano
5 głosów „za” (jednogłośnie);
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2) Radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za”
(jednogłośnie).
Głosów w dyskusji nie zabrano, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVI/ 269 /2018
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2017 rok (uchwała w załączeniu).
Ad. 8
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2017 roku.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił sprawozdanie (sprawozdanie w załączeniu). Stwierdził
on, że współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. odbywała się zgodnie
z programem przyjętym przez Radę Gminy. Zorientował, że przede wszystkim współpraca ta
opierała się na powierzaniu zadań leżących w gestii gminy do realizacji organizacjom pożytku
publicznego. Poinformował, że Gmina Krościenko Wyżne w roku sprawozdawczym ogłaszała
otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie świadczenia usług
opiekuńczych, dowozu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu gminy do Ośrodka
w Krośnie oraz na umasowienie sportu i pracę z młodzieżą w Krościenku Wyżnym i Pustynach.
Uzupełnił, że w ramach ogłoszonych konkursów przyznano dotacje celowe dla 4 podmiotów,
które realizowały wyżej wymienione zadania publiczne w 2017 roku.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii do sprawozdania.
1) Radny Jan Omachel – Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano
5 głosów „za” (jednogłośnie);
2) Radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za”
(jednogłośnie).
Radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie
nad przyjęciem sprawozdania. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu
Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku (sprawozdanie
w załączeniu).
Ad. 9
Następnie Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił informację za okres międzysesyjny
o realizacji wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
Poinformował, że w okresie międzysesyjnym wykonane zostały następujące prace:
1) zostały ukończone prace związane z remontami łazienek w Domu Ludowym w Krościenku
Wyżnym;
2) dobiegają końca prace przy budowie oświetleń w Krościenku Wyżnym w zakresie montażu
nowych latarni;
3) na ostatnim etapie są także prace remontowe ulicy Wisłoczej. 19 czerwca br. planowane jest
położenie warstwy asfaltu, w związku z czym droga w tym dniu będzie zamknięta;
4) zostały podpisane umowy na realizację na terenie gminy zadania dotyczącego instalacji
systemów energii odnawialnej w zakresie fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych.
Obecnie toczy się jeszcze postępowanie przetargowe obejmujące dostawę i montaż kotłów
na biomasę oraz pomp ciepła. Prowadzone rozmowy z Urzędem Marszałkowskim mają na
celu umożliwienie rozszerzenia stosowania kotłów na wszelkiego rodzaju drewno, a nie jak
dotychczas wyłącznie na pelet. Sprawy te winny zostać rozstrzygnięte w najbliższym
miesiącu;
5) trwają prace przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
6) ogłoszono II przetarg na budowę na terenie gminy wiat i przystanków autobusowych;
7) ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
Chodzi o drogę boczną od ulicy Grunwaldzkiej, która biegnie prostopadle od „Małej
Dębiny” i bezpośrednio łączy się z tą ulicą. Przedsięwzięcie to dofinansowane jest ze
środków budżetu Województwa Podkarpackiego. Kwota uzyskanej dotacji to 55 tys. zł;
8) pozostałe działania realizowane przez Urząd obrazują wydawane na bieżąco zarządzenia,
będące realizacją budżetu. W tym miejscu Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił
informację o wydanych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym, tj. w okresie od dnia 24
kwietnia 2018 r. do dnia 1 czerwca 2018 r. (informacja w załączeniu).
W otwartej dyskusji radny Zdzisław Omachel zapytał w kwestii zarządzenia NR IV/ 465 /2018
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu
i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,
grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan,
piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. Dopytał, czy na terenie gminy zgłoszono szkody
spowodowane ww. zdarzeniami.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że takich szkód nie zgłoszono. Zorientował, że
wydanie zarządzenia zostało spowodowane zmianami w dotychczasowym składzie osobowym
komisji.
Innych głosów nie zabrano.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności
nieruchomości gruntowej.
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Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt uchwały (projekt w załączeniu). Wyjaśnił,
że nabycie dotyczy udziału 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem ewidencyjnym 5237/8 o pow. 0,0450 ha, położonej w sołectwie Pustyny. Wskazał,
że odcinek ten stanowi drogę dojazdową do obiektu, który obecnie jest na etapie budowy oraz
kolejnej działki będącej we własności gminy. Zapowiedział, że współudziałowiec w prawie
własności zgodził się przekazać swoją część jako darowiznę na rzecz gminy. Zaznaczył,
iż w przypadku takiego działania, gmina stanie się jedynym właścicielem całej drogi, co
pozwoli bez przeszkód prowadzić niezbędne prace remontowe i modernizacyjne. W związku
z powyższym zauważył, że wyrażenie zgody na nabycie tego udziału i podjęcie uchwały jest
w pełni uzasadnione interesem gminy.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
do projektu uchwały przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska stwierdził, że Komisja w dniu 14 czerwca 2018 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVI/ 270 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości
gruntowej (uchwała w załączeniu).
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt uchwały (projekt w załączeniu). Zorientował,
że projekt zakłada nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
oznaczonej numerem ewidencyjnym 4020 o pow. 0,1118 ha, położonej w Krościenku
Wyżnym. Objaśnił, że chodzi o działkę położoną przy ulicy Sportowej, obok Urzędu Gminy,
po przeciwnej stronie boiska piłkarskiego Orlik. Poinformował, że postępowanie o nabycie
przez gminę tego terenu toczy się już od roku i zostało poprzedzone procedurą uregulowania
stanu prawnego gruntu. Uzupełnił, że obecnie toczy się jeszcze postępowanie spadkowe,
którego zakończenie umożliwi załatwienie niezbędnych formalności i nabycie nieruchomości.
Zaznaczył, że z punktu gminy nabycie działki stworzy możliwości rozbudowy placu przed
Urzędem Gminy, dlatego też zasadnym jest podjęcie uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
do projektu uchwały przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.

11

Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska stwierdził, że Komisja w dniu 14 czerwca 2018 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVI/ 271 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (uchwała w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10-minutową przerwę w obradach w godz. 1300-1310.
Ad. 12
Po wznowieniu obrad przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów motywacyjnych dla wybitnie uzdolnionych
uczniów.
Zastępca Wójta Gminy – Alicja Fejkiel-Guzik przedstawiła projekt uchwały (projekt
w załączeniu). Przypomniała, że potrzeba dostosowania zapisów uchwały określającej zasady
udzielania stypendiów motywacyjnych dla wybitnie uzdolnionych uczniów, wynika z potrzeby
dostosowania jej zapisów do ubiegłorocznej reformy systemu oświaty. Zaznaczyła,
że przedmiotowy projekt uchwały uwzględnia wprowadzone zmiany oświatowe dotyczące
uczniów klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz uczniów dotychczasowego
gimnazjum. Zaznaczyła, iż przyjęcie projektu stanowi dopasowanie stanu prawnego do
aktualnego stanu faktycznego, co w konsekwencji umożliwi udzielenie stypendium za wyniki
dla uczniów objętych zmianą przepisów. Nadmieniła, że wysokość stypendium określona
w projekcie uchwały nie ulega zmianie w stosunku do kwot jakie obecnie obowiązują.
Jednocześnie w formie autopoprawki do projektu zawnioskowała o wykreślenie w § 1 pkt 2 lit.
f. zapisu stanowiącego powtórzenie obecnie obowiązujących zapisów uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
do projektu uchwały przez Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich.
Radny Jan Omachel – Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich
stwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVI/ 272 /2018
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów motywacyjnych dla wybitnie
uzdolnionych uczniów (uchwała w załączeniu).
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Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt uchwały (projekt w załączeniu). Uzasadnił, że
z powodów jakie na wstępnie do wprowadzenia punktu zostały przytoczone podjęcie uchwały
i utrzymanie dotychczasowych regulacji podziału mandatów w okręgach wyborczych do rady
powiatu jest w pełni uzasadnione i zgodne z przepisami normującymi przedmiotową tematykę.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
do projektu uchwały przez Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich.
Radny Jan Omachel – Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich
stwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVI/ 273 /2018
w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady
Powiatu Krośnieńskiego (uchwała w załączeniu).
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód
budżetu Gminy Krościenko Wyżne za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym
instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła projekt uchwały (projekt w załączeniu).
Wyjaśniła, że podjęcie uchwały umożliwi zainstalowanie w kasie Urzędu Gminy czytnika kart
i dokonywania płatności zgodnie z wymogami wynikającymi z ordynacji podatkowej.
Wójt Gminy – Jan Omachel nadmienił, że powyższe wynika z programu, jaki mobilizuje gminy
do wprowadzania i upowszechniania bezgotówkowego obrotu. Uzasadnił, że wprowadzenie
powyższego jest korzystne, albowiem umożliwi 2 letnią darmową obsługę czytnika do kart.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o opinię Komisji Budżetu
i Finansów.
Radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
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- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVI/ 274 /2018
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy
Krościenko Wyżne za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu
płatniczego,
na
którym
przechowywany
jest
pieniądz
elektroniczny
(uchwała w załączeniu).
Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko
Wyżne.
Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił projekt uchwały
(w załączeniu). Poinformował, że z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach
koniecznym jest ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Wytłumaczył, że Komisja, po
dokonaniu analizy przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018
r. poz. 936) proponuje, aby od 1 lipca wynagrodzenie to ustalić w następujący sposób:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 700,00 zł; tj. o 1 tys. mniej w stosunku do
dotychczasowego wynagrodzenia;
2) dodatek funkcyjny – 1 897,00 zł;
3) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 34 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego, tj. 2 242,98 zł;
4) dodatek za wieloletnią pracę – 940,00 zł.
W otwartej dyskusji głosów nie zabrano, w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad propozycją przedstawioną przez Komisję Budżetu i Finansów. W zarządzonym
głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVI/ 275 /2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne (uchwała
w załączeniu).
Ad. 16-17.
Następnie przystąpiono do realizacji punktu szesnastego i siedemnastego przyjętego
porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Krościenko Wyżne wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Krościenko Wyżne za 2017 rok oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne za 2017 rok.
I. Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec oddał głos Skarbnikowi Gminy – Grażynie
Rugiełło, która przedstawiła roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Krościenko Wyżne za 2017 rok (zarządzenie Nr IV/453/2018 Wójta Gminy Krościenko
Wyżne z dnia 14 marca 2018 r. - w załączeniu).
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Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przypomniała, że uchwałą NR XXII/168/2016 z dnia
29 grudnia 2016 r. Rada Gminy Krościenko Wyżne uchwaliła budżet na 2017 rok w wysokości:
1) dochody gminy 18 831 866,00 zł,
2) wydatki w kwocie 18 531 866,00 zł,
3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 300 000,00 zł,
4) wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – 52 411,40 zł,
5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych gminie ustawami w wysokości 5 550 471,00 zł.
1) Poinformowała, że w wyniku dokonanych zmian w budżecie na 2017 r. plan dochodów wyniósł
– 21 330 310,55 zł, a plan wydatków – 21 858 775,52 zł. Wskazała, że uchwalony przez Radę
Gminy budżet i zmiany dokonane w ciągu roku pozwoliły zaplanować kwotę wydatków na
podstawową działalność bieżącą i inwestycyjną gminy.
2) Odnośnie dochodów przypomniała, że zgodnie ze sprawozdaniem półrocznym Rb – 27 S
z planu wynoszącego po zmianach 21 330 310,55 zł wykonano dochody w wysokości
21 463 114,79 zł co stanowi 100,62 % planowanych dochodów. Zauważyła, iż w dochodach
własnych, realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2017 roku
występują należności wymagalne wg tytułów dłużnych w wysokości 534 581,10 zł.
3) Odnosząc się do strony wydatkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Skarbnik
przypomniała, że zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2017 r. na plan
wydatków wynoszący po zmianach 21 858 775,52 zł, wydatkowano kwotę 20 491 220,87 zł,
co stanowi 93,74 % planowanych wydatków.
4) Przypomniała, że w ogólnym planie wydatków wydzielono wydatki majątkowe w kwocie
3 490 707,17 zł, z czego na nakłady inwestycyjne wydatkowano kwotę 2 988 192,32 zł,
co stanowi 85,60 % wydatków majątkowych. Tym samy wskazała, iż na wydatki bieżące
zaplanowano kwotę 18 368 068,35 zł, którą zrealizowano w wysokości 17 503 028,55 zł,
co stanowi 95,29 % planu rocznego wydatków bieżących. Zauważyła, że w wydatkach
bieżących wyodrębnić można następujące pozycje:
a) dotacje 745 138,36 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 793 525,75 zł,
c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 253 446,18 zł,
d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 679 448,70 zł,
e) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 31 469,56 zł.
II. Następnie Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła informację o stanie mienia
Gminy Krościenko Wyżne na dzień 31 grudnia 2017 r. (zał. nr 14 do zarządzenia
NR IV/453/2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 14 marca 2018 r.).
III. Kolejno Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło odczytała uchwałę Nr 7/2/2018 z dnia
29 marca 2018 r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok – opinia pozytywna (uchwała
w załączeniu).
IV. W dalszym ciągu Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła sprawozdanie
finansowe Gminy Krościenko Wyżne za 2017 rok (zarządzenie Nr IV/473/2018 Wójta
Gminy Krościenko Wyżne z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy
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Krościenko Wyżne sprawozdania finansowego Gminy Krościenko Wyżne za 2017 rok
(sprawozdanie w załączeniu) szczegółowo omawiając:
1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.
3) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
4) zestawienie zmian w funduszu jednostki.
V. Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej celem
przedstawienia stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz wniosku w sprawie absolutorium.
A. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Ronowski przedstawił wniosek
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (wniosek Komisji
w załączeniu). Stwierdził, że Komisja Rewizyjna działając na podstawie art. 18a ust. 3
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, po rozpatrzeniu:
1) sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok i zapoznaniu
się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
o tym sprawozdaniu;
2) sprawozdania finansowego Gminy Krościenko Wyżne za 2017 rok;
3) informacji o stanie mienia Gminy Krościenko Wyżne na dzień 31 grudnia 2017 r.;
- pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy i wnioskuje o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne za 2017 rok.
B. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Ronowski poinformował, że Komisja
Rewizyjna rozpatrując wykonanie budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2017 rok
pracowała na trzech posiedzeniach, w dniach: 9 kwietnia, 7 maja oraz 28 maja 2018 r.
Następnie Przewodniczący przybliżył zagadnienia objęte tematyką pracy Komisji
w trakcie jej poszczególnych posiedzeń (protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
w załączeniu). Zauważył, że Komisja poddała szczegółowej analizie:
1) stronę dochodową oraz wydatkową budżetu;
2) należności wymagalne wg źródeł dochodów w stosunku do lat poprzednich.
Zaznaczył, iż w tym celu Komisja opracowała tabelę zawierającą zestawienie
należności obejmujące lata 2010-2017;
3) zadłużenie gminy oraz spłatę zadłużenia oraz rozdysponowanie rezerwy ogólnej
w 2017 r.;
4) wpływy i umorzenia zastosowane przez Wójta Gminy w 2017 r. z tytułu podatków;
5) zadanie z zakresu usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
w 2017 r.;
6) wykonanie zadania inwestycyjnego zakończonego w 2017 r. dotyczącego
przebudowy ulicy Grunwaldzkiej.
C. Poinformował, iż Komisja Rewizyjna podjętymi uchwałami NR 7/2018 pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu za 2017 rok oraz uchwałą NR 8/2018 wystąpiła
z wnioskiem do Rady Gminy Krościenko Wyżne o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
D. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował też, iż w toku pracy poświęconej
ww. tematyce Komisja Rewizyjna przedłożyła sprawozdanie z jej pracy za 2017 r.
Zorientował, że ostatnia część tego sprawozdania zawiera reasumpcję pracy Komisji
Rewizyjnej w 2018 roku tj. odniesienie do kwestii związanych z pracą nad
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rozpatrzeniem sprawozdań i wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Wójtowi za 2017 rok (sprawozdanie z pracy Komisji w załączeniu).
VI. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Ronowski odczytał
uchwałę Nr 7/35/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krościenko Wyżne o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Krościenko Wyżne za 2017 rok. Przytaczając sentencję orzeczenia zorientował,
iż Regionalna Izba Obrachunkowa postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne o udzielenie absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok (uchwała w załączeniu).
VII. Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec udzielił głosu
Przewodniczącym stałych Komisji Rady Gminy, którzy przedstawili opinie Komisji
dotyczące:
a) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2017 rok,
b) sprawozdania finansowego Gminy Krościenko Wyżne za 2017 rok,
c) informacji o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2017 r.
Głos zabrali kolejno Przewodniczący stałych Komisji Rady, którzy w opiniach odnieśli się
do trzech ww. punktów:
1) Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – Jan Omachel
stwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. wydała pozytywne
opinie – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
2) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– Bolesław Pudłowski stwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 14 czerwca
2018 r. wydała pozytywne opinie – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
3) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Zdzisław Omachel stwierdził,
że Komisja na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. wydała pozytywne opinie – oddano
5 głosów „za” (jednogłośnie).
O głos poprosił Wójt Gminy – Jan Omachel, który w kilku zdaniach dokonał podsumowania
ubiegłego roku w kontekście wykonania budżetu. Uwydatnił, iż budżet 2017 roku po stronie
dochodów i wydatków został dobrze zrealizowany, o czym między innymi świadczą
dodatkowe środki wprowadzone do budżetu i ponad 100 % wykonanie dochodów. Zauważył,
że w ubiegłym roku z przyczyn zewnętrznych nie udało się wykonać dwóch zadań
inwestycyjnych. Objaśnił, że chodzi o zadanie obejmujące montaż lamp i słupów, gdzie
dostawca przesunął termin dostawy latarni i aneksem wydłużono termin realizacji zadania.
Wspomniał, że drugie z tych zadań zostało przymusowo zatrzymane w realizacji i dotyczyło
zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wspomniał, że złożony w lipcu wniosek o dofinansowanie zadania nie został rozpatrzony
w terminie przewidzianym na ocenę. W związku z czym nie można było uruchomić zadania
z uwagi na zmianę zasad jego finansowania tj. środki mogą zostać wydane dopiero po
podpisaniu umowy. Zorientował, iż pozostałe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane
planowo, zgodnie z założeniami. Zaakcentował, iż budżet 2017 roku zamkną się nadwyżką jaka
powstała z tytułu dodatkowych przychodów i środków które pozostały w związku z realizacją
wykonywanych zadań.
VIII. Dyskusja.
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Radca Prawny - Mariusz Ślusarczyk zwrócił uwagę, że rozpatrywaniu sprawozdań powinna
towarzyszyć dyskusja, której przedmiotem winny być kwestie związane z wykonaniem
budżetu.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec w temacie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zapytał, jak przedstawia się sprawa dochodu z tytułu płacenia za śmieci.
Udobitnił, że zazwyczaj przy uchwalaniu podatków lub innych obciążeń zwraca na ten temat
uwagę, albowiem jest to sprawa ważna z punktu widzenia gminy. Zauważył, że w innych
gminach sytuacja pewnie jest podobna, jednakże jak zaznaczył dług jaki powstaje z opłaty za
gospodarowanie odpadami jest dotkliwy, albowiem wszyscy mieszkańcy płacą za tych, którzy
nie chcą płacić lub z innych względów płacić nie mogą.
Wójt Gminy – Jan Omachel zakomunikował, że istotnie obciążenia z tytułu podatków lub opłat
rosną z roku na rok bowiem kwoty, które nie wpływają do budżetu rzutują na odpłatność
i powodują, że inni muszą te koszty pokryć. Wytłumaczył, że tak jest w przypadku odpadów
komunalnych, gdzie opłaty za śmieci ponoszone przez mieszkańców muszą pokrywać koszty
związane z ich zagospodarowaniem. Objaśnił, iż po upływie terminu płatności na pozycje
zaległe w opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiane są upomnienia, a następnie sprawy
te poddawane są egzekucji. Zauważył, że oddzielną kwestią jest temat skuteczności tych
działań, gdyż nie dla wszystkich jest to dostateczny i przekonujący argument do płacenia, zaś
zajęcia komornicze w przeważającej większości okazują się nieskuteczne ze względu na brak
dochodów lub majątku, z których można taką egzekucję należności prowadzić. Uzupełnił,
że w efekcie prowadzone postępowania komornicze w większości są umarzane z ww. przyczyn.
Zorientował, że obecna zaległość ponad 119 tys. zł. to zaległość narastająca z lat poprzednich.
Odnosząc się do tematu umorzeń zasygnalizował, że jest ich niewiele, bo w 2017 roku
rozpatrzono 10 wniosków, z czego 2 wnioski w części rozpatrzono odmownie. W związku
z powyższym uzasadnił, iż strona dochodowa opłaty za gospodarowanie odpadami nie jest
kwestią umorzeń, bowiem zastosowane umorzenia nie stanowią obciążenia dla budżetu gminy.
Zapewnił, że sprawy uchylania się od obowiązku odpłatności za śmieci są i będą egzekwowane
i oddawane do komornika, ażeby zobowiązania nie ulegały przedawnieniu.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec sprecyzował, że wyżej zadane pytanie nie było
bezpodstawne, albowiem obecne koszty ponoszone przez gminę z tytułu wywozu
i zagospodarowania odpadów są coraz to wyższe. Podkreślił, że jest to istotne z uwagi na
obecną stawkę opłaty za odpady. W związku z czym zwrócił szczególną uwagę na działalność
nakierowaną na egzekucję, ażeby uniknąć konieczności podnoszenia obecnej stawki.
Radny Krzysztof Ronowski w temacie wywiązanej dyskusji poinformował, że należności
wymagalne stanowiły przedmiot badania Komisji Rewizyjnej. W tych kwestiach
Przewodniczący zwrócił szczególną uwagę na należności powtarzające się, które stanowią
znaczącą pozycję dla budżetu gminy. Wśród nich wymienił należności z tytułu podatku
od nieruchomości - osoby fizyczne (70-80 tys. zł.) oraz podatek rolny - osoby fizyczne
(20-30 tys. zł.). Zaznaczył, że należności te utrzymują się na stałym dość wysokim poziomie
od lat. Wskazał także na należność z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
która to rośnie w zastraszającym tempie i jest trudna jeżeli chodzi o jej egzekwowanie.
Nadmienił, że w badanym 2017 roku należność z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosła już
ponad 300 tys. zł. Jednocześnie poinformował, że ogółem należności wymagalne w 2017 roku
wyniosły 534 581,10 zł, a w 2016 roku 847 408,55. Przypomniał, że w zestawieniu należności
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za rok ubiegły nie ma podatku z tytułu lotniska. Podsumowując potwierdził wcześniejszą
wypowiedź Wójta, że kwestia umorzeń nie stanowi pozycji, która jest obciążeniem dla strony
dochodowej budżetu, co jak wyeksponował widać ewidentnie na przykładzie zaliczki
alimentacyjnej, gdzie utrzymuje się bezwzględna tendencja wzrostowa, którą będzie ciężko
zahamować. W tym kontekście przeciwstawił należności z tytułu odpadów komunalnych czy
podatków, których wzrost można próbować powstrzymywać, niemniej jak zaznaczył na
pozycjach tych corocznie łącznie odnotowuje się wzrost rzędu 30-40 tys. zł.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał w kwestii wywołanego tematu związanego
z lotniskiem. Zaznaczył, że sprawa ta powiązana jest z budżetem za 2017 rok, który zasiliły
wpływy z tytułu podatku od lotniska, a których to pozycji w obecnym budżecie już nie ma.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że nie ma nowych informacji w temacie
dotyczącym lotniska i ewentualnego pozbawienia go tego statusu. Przypomniał, że negatywne
stanowisko Urzędu Lotnictwa Cywilnego w kwestii zmiany przeznaczenia tego terenu jest
nadal aktualne. Jednocześnie wyraził nadzieję, że wyniki przeprowadzonych konsultacji
skłonią Prezydenta Miasta do refleksji i rozmów w tym zakresie.
Radny Zdzisław Omachel zasygnalizował sprawę poruszoną na posiedzeniu Komisji odnośnie
informacji o stanie mienia gminy. Wytłumaczył, iż chodzi o liczbę działek, która w tej chwili
dochodzi do 200, a w przeważającej większości dotyczy kilku dróg gminnych, jakie zostały
poszerzone. W związku z tym zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego o prawne
uregulowanie tego stanu. Dopytał, czy w takiej sytuacji możliwe jest zrobienie korekty granic
i dopisanie tych kilku metrów kwadratowych do jednej pozycji, czy też koniecznym jest
dokonanie podziału geodezyjnego konkretnej działki.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk wytłumaczył, że generalnie nieruchomość może składać
się z kilku działek i dlatego każda sytuacja musi być indywidualnie rozpatrywana. Objaśnił,
że kwestia czy istniejącą granice można przesunąć zależy od geodety, który dokonuje pomiaru.
Nadmienił, że w przypadku gdy granica jest już prawnie ustalona nie ma innego sposobu na
poszerzenie drogi jak tylko fizyczny podział istniejących działek. Uzupełnił, że tego rodzaju
sytuacji nie da się uniknąć i wówczas jedynym sposobem, aby powiększyć drogę jest jej
wydzielenie z prywatnej działki w celu powiększenia istniejącej infrastruktury drogowej.
Radny Zdzisław Omachel dopytał, czy w takim przypadku nie zachodzi kolizja podziału
nieruchomości. Zauważył, że w gminach podejmowane są uchwały, które przykładowo na
gruntach rolnych zabraniają wydzielenia nieruchomości mniejszych niż 30 ar.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że jest to ustawowo dopuszczony wyjątek mający na celu
dopuszczenie podziału na powiększenie działki sąsiedniej. Dopowiedział, że rozwiązaniem
omawianych kwestii może być jedynie komasacja, która stanowi temat wysoce drażliwy.
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec przypomniał, że uchwałę w sprawie absolutorium rada
gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu. Następnie
Przewodniczący zarządził odrębne głosowania nad:
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1) projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Krościenko Wyżne wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krościenko
Wyżne za 2017 rok.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
-„za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVI/ 276 /2018
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krościenko
Wyżne wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne
za 2017 rok (uchwała w załączeniu).
2) projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne
za 2017 rok.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
-„za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się od głosu 0 radnych,
w związku z powyższym Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ
NR XXXVI/ 277 /2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko
Wyżne za 2017 rok (uchwała w załączeniu).
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec pogratulował Wójtowi Gminy – Janowi Omachlowi
udzielonego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Ad. 18
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu 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) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 150 000,00 zł, w tym:
a) w dziale 600 - Transport i łączność w kwocie 40 000,00 zł;
b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 000,00 zł;
c) w dziale 750 - Administracja publiczna w kwocie 10 000,00 zł;
d) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 67 000,00 zł;
e) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 31 000,00 zł.
2) źródłem pokrycia ww. wydatków są wolne środki stanowiące nadwyżkę budżetu ubiegłego
roku.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o opinię Komisji Budżetu
i Finansów.
Radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
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W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał o kwotę wolnych środków
jakie zostaną do wykorzystania po uwzględnieniu ww. zmian w budżecie.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło poinformowała, że pozostanie kwota 50 tys. zł.
Wójt Gminy – Jan Omachel zorientował, że liczył wydać pozostałą pulę wolnych środków na
inne cele inwestycyjne, jednakże jak zaznaczył zaszła konieczność dołożenia kwoty 50 tys. zł
do systemu gospodarki odpadami. Objaśnił, że faktury, które zapłacono w maju pochłonęły
całość zaplanowanych środków w budżecie na śmieci. Wyjaśnił, że wzrost tych kosztów
spowodowany jest zdecydowanym wzrostem ilości oddawanych śmieci. Poinformował,
że zjawisko to jest obecnie bardzo niekorzystne i niepokojące, zwłaszcza jeśli utrzyma się ono
w kolejnych miesiącach. Biorąc powyższe pod uwagę wyliczył, że kwota 50 tys. zł na śmieci
winna zabezpieczyć środki na kolejny kwartał obecnego roku.
Więcej głosów nie zabrano, w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVI/ 278 /2018
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok (uchwała
w załączeniu).
Ad. 19
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2018-2022.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła projekt uchwały (projekt w załączeniu).
Poinformowała, że w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz zaplanowanymi
inwestycjami, wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Krościenko Wyżne na lata 2018-2022 określonej w załączniku do uchwały nr XXXI/243/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2018-2022:
1) zwiększa się dochody ogółem w roku 2018 o kwotę 572 382,77 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 177 026,76 zł,
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 395 356,01 zł,
2) zwiększa się wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 1 104 805,65 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30 335,00
zł,
b) zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 920 475,65 zł,
c) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 131 373,00 zł,
d) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 22 622,00 zł,
3) zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 917 936,01 zł.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o opinię Komisji Budżetu
i Finansów.
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Radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
Głosów nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu
jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVI/ 279 /2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krościenko Wyżne na lata 2018-2022 (uchwała w załączeniu).
Ad. 20
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy
wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne odznaczenia I stopnia
– Medal Złoty za Długoletnią Służbę.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec przedstawił projekt uchwały (projekt uchwały
w załączeniu). Wskazał, że inicjatywa uchwałodawcza radnych wyraża wolę wystąpienia
za pośrednictwem Wojewody do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie
odznaczenia I stopnia – Medal Złoty za Długoletnią Służbę dla Wójta Gminy Krościenko
Wyżne, w uznaniu zasług za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej w służbie Państwu i społeczności lokalnej.
Radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVI/ 280 /2018
w sprawie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpienia z wnioskiem
o nadanie Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne odznaczenia I stopnia – Medal Złoty za
Długoletnią Służbę (uchwała w załączeniu).
Ad. 21
Rada Gminy przystąpiła do realizacji punktu w brzmieniu: „Wolne wnioski, interpelacje
i zapytania”.
Radny Stanisław Wierdak poruszył temat lasu Dębina. Poinformował, że mieszkańcy zwrócili
się do niego o pomoc i interwencję w sprawie. Wytłumaczył, że chodzi o oznakowanie
wykopanych na leśnej ścieżce metrowych dołów, które stanowią zagrożenie dla rowerzystów.
Równocześnie zaakcentował potrzebę postawienia znaków zakazujących wjazd do lasu
pojazdom silnikowym oraz częstsze monitorowanie terenu przez strażników leśnych.
Wójt Gminy – Jan Omachel przypomniał, że teren ten jest zgłoszony i znajduje się
w powiatowej mapie zagrożeń. W kwestii prowadzonych prac zapewnił, że będzie w tej sprawie
interweniował w Nadleśnictwie, celem zabezpieczenia terenu.
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Radny Piotr Kasperkowicz zwracając się do Wójta zapytał w kwestii ulicy Wąskiej. Radny
zwrócił uwagę, że to ostatnia droga w gminie która jest trudnym tematem.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że remont ulicy planowany jest etapami, albowiem ilość
zmian ewidencyjnych całego odcinka ulicy tj. około 200 zmian drogowych powoduje wiele
trudności. Uzasadnił, że obecnie przygotowywany jest wniosek o dokonanie zmian w zakresie
przebiegu drogi, aby częściami rozpoczynać i prowadzić prace remontowe.
Radny Janusz Szmyd zaapelował o wykoszenie „Omachlówki”, gdyż jak zauważył jest to
miejsce uczęszczane przez biegaczy. Jednocześnie przypomniał zgłaszaną już sprawę
wyplantowania odcinka trasy biegowej wzdłuż ogrodzenia Wytwórni Mas Bitumicznych.
Wyjaśnił, że zabiegi te pozwolą połączyć trasę biegową z końcówką „Omachlówki” tworząc
w ten sposób okrąg.
Radny Zdzisław Omachel przypomniał sprawę malowania linii na drogach powiatowych.
Radny Piotr Kasperkowicz zwrócił uwagę na niebezpieczny odcinek na skrzyżowaniu ulicy
Mostowej z ulicą Wąską. Objaśnił, że klomb znajdujący się w pobliżu skrzyżowania sprawia
wiele trudności przy włączaniu się do ruchu na skrzyżowaniu ulic. Zaznaczył, że w przedmiocie
sprawy przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec odczytał odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg
w temacie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Północnej (w załączeniu).
Poinformował, że zarządca drogi skierował sprawę na posiedzenie Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krośnie. Następnie Przewodniczący odczytał pismo
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego informujące, że złożony wniosek
zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu w dniu 19 czerwca br. (w załączeniu).
Radny Zdzisław Omachel dopytał o termin zakończenia budowy Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że zgodnie z umową zakończenie prac zaplanowano
na październik.
Radny Wiesław Gomółka dopytał w temacie budowy boiska wielofunkcyjnego w Pustynach.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że na chwilę obecną nic się nie zmieniło. Uzasadnił,
iż złożony wniosek jest na etapie oceny. Wyjaśnił, że rozstrzygnięcie sprawy dofinansowania
winno zapaść na koniec czerwca, kiedy to ukaże się lista rankingowa. Zapewnił,
że rozstrzygniecie jest ważną sprawą, która pozwoli rozplanować potrzeby inwestycyjne
gminy.
Radny Bolesław Pudłowski korzystając z okazji zaprosił wszystkich zgormadzonych
w najbliższą niedzielę (17 czerwca) na stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krościenku Wyżnym, gdzie odbędzie się III Bieg „Powitanie Lata", organizowany przez
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II i Radę Sołecką w Krościenku Wyżnym.
Więcej głosów nie zabrano.

23

Ad. 22
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 posiedzenie XXXVI sesji Rady Gminy Krościenko
Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Antoni Dębiec
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