P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 31 sierpnia 2018 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1300 z przerwą 15-minutową w godz. 1330– 1345 i trwało
do godz. 1445.
Siedzibą posiedzenia była sala konferencyjna Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności. Nieobecny radny Antoni Dębiec usprawiedliwiony.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Jan Omachel
- Wójt Gminy,
- Alicja Fejkiel-Guzik
- Zastępca Wójta Gminy,
- Mariusz Ślusarczyk
- Radca Prawny Urzędu Gminy.
(lista obecności w załączeniu)
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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 uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Krościenko Wyżne.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krościenko
Wyżne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego
części nieruchomości gruntowej.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na
2018 rok.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
Zamknięcie sesji.
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Ad. 1
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady – Zdzisław Omachel rozpoczynając
XXXVIII sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne otworzył obrady oraz powitał radnych oraz
zaproszonych gości.
Ad. 2
W drugim punkcie proponowanego porządku obrad prowadzący posiedzenie –
Zdzisław Omachel na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji można podejmować
prawomocne uchwały i rozstrzygnięcia. Zauważył, iż w momencie otwarcia w sesji
uczestniczy 14 radnych.
Ad. 3
Następnie przystąpiono do przyjęcia proponowanego porządku obrad.
Wójt Gminy – Jan Omachel złożył wniosek o zmianę proponowanego porządku obrad,
tj. aby:
1) po pkt 11 wprowadzić punkt 12 w brzmieniu:
„12. 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.”
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że w dniu wczorajszym wpłynęła opinia władz
statutowych związku zawodowego dotycząca projektu przedmiotowej uchwały. Przypomniał,
że projekt ten znajdował się w porządku obrad czerwcowej sesji, jednakże ze względu na brak
wymaganych opinii został z niej wykreślony. Zauważył, że opinia do projektu jest pozytywna,
a ustalone pensum dla wymienionych w niej specjalistów ustalono w wysokości 22 godzin.
Wobec powyższego wskazał, że zasadnym jest wprowadzenie projektu do porządku obrad
i podjęcie uchwały.
2) pozostałe punkty porządku obrad realizować zgodnie z kolejnością uwzględniającą
proponowaną zmianę.
Radni nie złożyli wniosków o zmianę proponowanego porządku obrad, wobec czego
prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady – Zdzisław Omachel przystąpił
do przegłosowania porządku obrad poszerzonego o wnioskowany przez Wójta Gminy punkt.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady – Zdzisław Omachel stwierdził, że porządek obrad XXXVIII
Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne został przyjęty.
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Ad. 4
Przystąpiono do przyjęcia protokołów z poprzednich sesji.
1) Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Krościenko
Wyżne z dnia 15 czerwca 2018 r., wobec czego Wiceprzewodniczący Rady – Zdzisław
Omachel zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
14 radnych:
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła PROTOKÓŁ NR XXXVI/2018
z sesji z dnia 15 czerwca 2018 r.
2) Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu z XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Krościenko Wyżne z dnia 6 lipca 2018 r., wobec czego Wiceprzewodniczący Rady –
Zdzisław Omachel zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 14 radnych:
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła PROTOKÓŁ NR XXXVII/2018
z sesji z dnia 6 lipca 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 okresie międzysesyjnym:
1) zostało zakończone i odebrane zadanie dotyczące wykonania remontu drogi na ulicy
Wisłoczej. Zadanie zostało rozliczone pod względem finansowym.
2) został zakończony remont dróg rolniczych dojazdowych do pól. Zadanie to jest na etapie
odbioru. Dotacja na realizację zadania w wysokości 55 tys. zł. została wykorzystana
i będzie rozliczona w następnym miesiącu.
3) umowa na dostawę wiat przystankowych zostanie podpisana po przyjęciu
zaproponowanych w projekcie zmian budżetowych.
4) trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Obecnie trwa proces zamawiania
elementów takich jak waga i kontenery. W przyszłym tygodniu ruszą prace dotyczące
budowy ogrodzenia i oświetlenia tego terenu.
5) został także ogłoszony przetarg na budowę oświetleń przy ulicy Południowej,
Brzozowskiej, Mostowej, Sportowej, Szkolnej oraz ścieżki pieszo-rowerowej.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 17 września.
6) trwają prace przy instalacji systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców
w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. W najbliższą środę
zapadnie decyzja co do wyboru wykonawcy zadania w części dotyczącej kotłów na
biomasę. Z kolei termin na wykonanie pomp ciepła po uzgodnieniach z Urzędem
Marszałkowskim został wydłużony do połowy przyszłego roku.
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7) został wybrany wykonawca na przeprowadzenie zbiórki azbestu z terenu gminy. Azbest,
który został zgłoszony zostanie wywieziony do końca października.
8) 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 26 czerwca 2018 r. do dnia
21 sierpnia 2018 r. (informacja w załączeniu).
W otwartej dyskusji nie zabrano głosów.
Ad. 6
Przystąpiono do rozpatrzenia projektu w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Krościenko Wyżne.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu). Zaznaczył,
że projekt regulaminu został przyjęty na lutowej sesji i przekazany do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu - Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie. Przypomniał, iż z uwagi na zgłoszone
zastrzeżenia do przedłożonego projektu dotyczące spornych zapisów regulujących kwestie
techniczne, Rada Gminy Krościenko Wyżne postanowiła przekazać do MPGK
w Krośnie przedłożoną opinię, celem dokonania zmian w projekcie przygotowanego
regulaminu zgodnie ze zgłoszonymi zastrzeżeniami. Mając na uwadze powyższe
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonało weryfikacji projektu regulaminu.
Zaproponowane zmiany obejmują uzupełnienie treści § 3 o zapisy regulujące minimalny
poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
wykreślenia treści § 9 oraz uzupełnienia treści § 27 o możliwość wniesienia reklamacji
również w formie telefonicznej lub osobiście. Podsumowując zauważył, że projekt uchwały
w całości uwzględnia uwagi zawarte w treści opinii organu regulacyjnego i MPGK Krosno,
w związku z czym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Następnie prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Zdzisław Omachel
poprosił o opinię Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich.
Radny Edward Marszałek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Gminy
– Zdzisław Omachel 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 XXXVIII/ 283 /2018
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie gminy Krościenko Wyżne (uchwała w załączeniu).
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Ad. 7
Kolejno Rada Gminy rozpatrzyła projekt w sprawie ustalenia zasad usytuowania na
terenie Gminy Krościenko Wyżne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu). Objaśnił,
że w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, z dniem 9 września br. tracą moc dotychczasowe uchwały regulujące zasady
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy. Zaznaczył, że
w związku z tym zachodzi potrzeba podjęcia nowej uchwały regulującej tematykę określającą
położenie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych względem obiektów
zasługujących na szczególną ochronę. Przywołując przepisy ustawy zauważył, że zgodnie
z jej postanowieniami rada gminy przed podjęciem uchwały zobowiązana jest zasięgnąć
opinii jednostek pomocniczych tj. sołectw. Zorientował, że opinie te zostały wyrażone
w trakcie zebrań wiejskich zorganizowanych zarówno w sołectwie Pustyny jak i sołectwie
Krościenko Wyżne. Poinformował, iż opinie wyrażone przez zebrania były pozytywne.
Odnosząc się do przedłożonego projektu zaznaczył, że jego treść nie odbiega od brzmienia
obecnie obowiązującego zapisu określającego odległość sytuowania punktów sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych w odległości nie mniejszej niż 100 m od obiektów kultu
religijnego, szkół, przedszkoli, obiektów sportowych, cmentarzy oraz placówek oświatowo wychowawczych i opiekuńczych. Nadmienił, iż pomiaru wspomnianej wyżej odległości
dokonuje się wzdłuż najkrótszego ciągu komunikacyjnego od wejścia głównego miejsca
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia głównego obiektu chronionego.
Uwydatnił, iż zasady określające dopuszczalną lokalizację miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych uniemożliwiają ich usytuowanie w pobliżu miejsca chronionego.
Mając na uwadze powyższe zaznaczył, że podjęcie uchwały określającej jednolite zasady
lokalizowania wszystkich punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
gminy jest uzasadnione.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Zdzisław Omachel poprosił o opinię Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich.
Radny Edward Marszałek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radny Paweł Lorens zapytał, czy niniejszy projekt nie wprowadza kolizji
jeżeli chodzi o organizację imprez w gminie na obiektach sportowych.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że na obiektach sportowych w gminie nie ma
możliwości sprzedaży alkoholu w trakcie organizowanych w tych miejscach imprez.
Radny Krzysztof Ronowski dopytał, czy niniejszy projekt określający zasady sytuowania
obiektów sprzedaży nie narusza w jakikolwiek sposób zezwoleń dla tych lokali, które
aktualnie funkcjonują w gminie.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że projekt ten nie narusza obecnie obowiązujących
zezwoleń. Równocześnie zapewnił, że podjęcie uchwały nie dyskwalifikuje żadnego
z punktów sprzedaży jeżeli chodzi o dotychczasowe zezwolenia na prowadzoną działalność.
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Więcej głosów nie zabrano, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Zdzisław
Omachel 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 XXXVIII/ 284 /2018
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krościenko Wyżne miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (uchwała w załączeniu).
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu). Objaśnił,
że przyczyna podjęcia nowej uchwały wynika ze wspomnianej wyżej nowelizacji ustawy,
która nakłada na rady gminy obowiązek podjęcia uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych: zawierających do 4,5 % alkoholu oraz
piwa, powyżej 4,5% alkoholu do 18% (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu, oraz
w podziale na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży i poza nim. Przypomniał, że uchwałą Nr XL/300/2014 Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 26 września 2014 r. na terenie gminy Krościenko Wyżne został
ustalony limit 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz limit
2 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Odnosząc się do
obecnej sytuacji poinformował, że na terenie gminy funkcjonuje 1 punkt sprzedaży napojów
alkoholowych w miejscu sprzedaży, dla którego wydane jest 1 zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa i 1 zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 % oraz 10 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży, dla który wydanych jest 10 zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, 9 zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 4,5 do 18 % (z wyjątkiem piwa) oraz
10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %.
Zorientował, iż w przedłożonym projekcie proponuje się zwiększyć limit wydawanych
zezwoleń ze względu na organizowane na terenie gminy liczne imprezy, na których
sprzedawane są napoje alkoholowe, na podstawie zezwoleń jednorazowych, które również
muszą być ujęte w gminnym limicie zezwoleń. Sprecyzował, iż projekt zakłada ustalenie
maksymalnej liczby 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz
piwa, 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
o zawartości powyżej 18% zawartości alkoholu. Zorientował, że powyższe limity zostaną
podzielone na 3 zezwolenia w ramach sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu ich
sprzedaży (lokale gastronomiczne) oraz pozostała część 12 zezwoleń (z uwzględnieniem
11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18%
alkoholu) na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży (sklepy).
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Jednocześnie poinformował, że zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach nie zgłosiły
uwag i wydały pozytywne opinie do przedłożonego projektu uchwały.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Zdzisław Omachel poprosił o opinię Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich.
Radny Edward Marszałek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radny Bolesław Pudłowski dopytał o obecną liczbę zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych dla sklepów na terenie gminy.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że limit ten wynosi 10 zezwoleń.
Więcej głosów nie zabrano, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Zdzisław
Omachel 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 XXXVIII/ 285 /2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Krościenko Wyżne (uchwała w załączeniu).
Prowadzący posiedzenie Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Zdzisław Omachel zarządził
15-minutową przerwę w obradach w godz. 1330-1345.
Ad. 9
Po wznowieniu obrad przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości
gruntowej.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu).
Wytłumaczył, że nabycie prawa użytkowania wieczystego dotyczy części nieruchomości
terenu lotniska, o którym debata zarówno na naszej radzie jaki i w mieście Krośnie toczy się
od roku. Zorientował, że po dyskusjach prowadzonych z prezydentem w miesiącach
czerwiec-sierpień został spisany protokół uzgodnień, który dla naszej gminy pozostawia
18,5 ha gruntów lotniska, zgodnie z wyświetloną mapą. Wskazał, że tereny te obejmują dwie
duże części połączone ze sobą pasem strategicznym oddzielającym działki indywidualne od
terenu Miasta Krosna. Zaznaczył, że 6 ha znajduje się w terenie obejmującym stadion
sportowy, a reszta, tj. ponad 12 ha to powierzchnia od lasu Dębina w kierunku wytwórni mas
bitumicznych. Dopowiedział, że na wskazanych terenach mielibyśmy możliwość
decydowania o ewentualnych inwestycjach. Odnosząc się do ogólnych wynegocjowanych
założeń objaśnił, iż prawo użytkowania wieczystego do tego gruntu zostanie odkupione przez
naszą gminę po cenie, jaką zapłaciło za nie Miasto Krosno. Uzupełnił, że szczegóły z tym
związane zostaną określone w późniejszym terminie, po przyjęciu stosownych uchwał
zainteresowanych rad. Nadmienił, że powyższe w przypadku wyrażenia zgody przez Radę
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Ministrów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, po czym zostanie zawarty akt
notarialny. Zaznaczył, że zgodnie z uzgodnionymi warunkami podpisanie właściwego aktu
poprzedzi przedwstępna umowa kupna-sprzedaży, która zostanie zawarta w możliwie
najkrótszym terminie po uzyskaniu zgody właściwych rad. Przybliżając temat prowadzonych
negocjacji poinformował, że punktem wyjściowym ich rozpoczęcia był obszar 40 ha dla
naszej gminy. Wskazał, iż decyzja miasta w tym zakresie sprowadzała się do powrotu do
wersji pierwotnej tj. nie zakładała żadnych terenów dla Krościenka i utratę dodatkowych
10 ha gruntów prywatnych. Zaznaczył, że obecne porozumienie będące efektem
2 miesięcznych rozmów zabezpiecza dla naszej gminy tereny inwestycyjno-usługowe oraz
sportowe. Przyuważył, iż patrząc na temat obiektywnie nabycie prawa użytkowania
wieczystego przez gminę to koszt około 1,5 mln zł. Odnotował, że kwota ta z punktu
widzenia gminy to prawie roczny budżet przeznaczony na realizowane zadania inwestycyjne.
Uwidocznił, że wspomniana kwota, jest tą na którą nas stać, bez potrzeby nadmiernego
zadłużania się. Podkreślił, iż nabycie przedmiotowych terenów otworzy możliwości
inwestycyjne na obszarze objętym użytkowaniem wieczystym i pozwoli na jego
zagospodarowanie.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Zdzisław Omachel 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 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radny Paweł Lorens dopytał, czy Gmina Miejsce Piastowe również coś
wynegocjowała.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że jak do tej pory Gmina Miejsce Piastowe nic nie
wynegocjowała.
Radny Paweł Lorens dopytał, czy Krosno określiło się w temacie zagospodarowania tej
działki.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że plany te zakładają budowę drogi i przeznaczenie
pozostałej części na potrzeby inwestycyjne – przemysłowe.
Więcej głosów nie zabrano, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Zdzisław
Omachel 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 XXXVIII/ 286 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego części
nieruchomości gruntowej (uchwała w załączeniu).
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Ad. 10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu).
Wytłumaczył, że potrzeba doprecyzowania treści Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno wynika z konieczności doszczegółowienia treści zawartych
w dokumencie. Objaśnił, że rozwinięcie i uszczegółowienie zapisów Strategii dotyczy
planowanych działań w ramach projektów rewitalizacyjnych realizowanych przez partnerów
MOF tj. gminy ościenne. Sprecyzował, że wprowadzone zmiany dotyczą między innymi
projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Kultury dla potrzeb rekreacyjnosportowych, bytowych, kulturalnych i użyteczności publicznej” realizowanego przez Gminę
Korczyna, projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu podworcowego wraz z jego
otoczeniem w Targowiskach” realizowanego przez Gminę Miejsce Piastowe, projektu
pn. „Rewitalizacja obiektów w Kopytowej i Chorkówce w celu nadania im nowych funkcji
społecznych” realizowanego przez Gminę Chorkówka oraz projektu pn. „Wzrost dostępności
i jakości infrastruktury publicznej na obszarze rewitalizacji w Gminie Jedlicze”
realizowanego przez Gminę Jedlicze. Poinformował, że zaktualizowana Strategia została
zamieszczona na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne, a w czasie przewidzianym
na przeprowadzenie konsultacji dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi. Zwrócił uwagę, iż
w związku z tym, że aktualizacja zapisów nie zmienia charakteru działań przewidzianych do
realizacji w ramach Strategii, nie wniesiono zmian do Prognozy Oddziaływania na
Środowisko. Mając na uwadze powyższe Wójt zawnioskował o przyjęcie przedłożonych
zmian do dokumentu.
Następnie Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska stwierdził, że Komisja w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
Głosów nie zabrano, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Zdzisław Omachel
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 XXXVIII/ 287 /2018
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (uchwała w załączeniu).
Ad. 11
Następnie Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok.
Wójt Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt uchwały wg zwiększeń oraz zmniejszeń
w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej (projekt
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w załączeniu). Objaśnił, że w praktyce projekt zakłada wprowadzenie do budżetu
4 podstawowych zmian dotyczących:
1) przekwalifikowania dotacji 55 000,00 zł otrzymanej na drogi rolnicze z paragrafu 6610 na
6630, zgodnie z zaleceniami Urzędu Wojewódzkiego.
2) wprowadzeniu do budżetu kwoty 52 519,88 zł pochodzącej ze sprzedaży działki na ulicy
Północnej (32 400,00 zł), kwoty dotacji otrzymanej z tytułu zwrotu środków
przeznaczonych na fundusz sołecki za ubiegły rok (18 319,88 zł) i kwoty 1 800,00 zł
otrzymanej od Miasta Krosna za dziecko, które jest objęte opieką klubie dziecięcym.
Środki te zostaną rozdysponowane w następujący sposób:
 w ramach działu - Transport i łączność w wysokości 1 890,00 zł na wynagrodzenia
bezosobowe, tj. umowy zlecenia, które występują przy opracowywaniu projektów bądź
rozwiązań dotyczących dróg przez inspektorów nadzoru;
 w ramach działu - Administracja publiczna w wysokości 30 000,00 zł na zadanie
inwestycyjne dotyczące „Zakup środków trwałych dla Urzędu Gminy”. Objaśnił, że
wspomniane zadanie ma na celu dostosowanie sali konferencyjnej do wymogów
nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w zakresie transmisji obrad rady gminy;
 1 800,00 zł z jako otrzymaną dotację na klub dziecięcy;
 kwotę 7 829,88 zł na budowę oświetleń ulicznych;
 11 000,00 zł jako dotację do gminnej biblioteki publicznej, albowiem realizuje ona
projekt związany z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wytłumaczył,
że kwota ta zabezpieczy środki własne na realizację tego projektu.
3) kolejna zmiana polega na wykreśleniu z budżetu zadania dotyczącego przebudowy
i zagospodarowania terenu w sąsiedztwie Pomnika Grunwaldzkiego i centrum
miejscowości Krościenko Wyżne. Wyjaśnił, że przedmiotowy projekt nie otrzymał
przewidywanego dofinansowania, w związku z czym kwota 58 442,00 zł zostanie
przeznaczona na:
 20 000,00 zł na wykonanie tego projektu, ale w ramach środków bieżących. Objaśnił, że
chodzi o wykonanie nasadzeń drzewek i krzewów, które były w tym projekcie zawarte.
Nadmienił, że powyższe związane jest z decyzją administracyjną, która nakazuje
wykonanie nasadzeń do końca bieżącego roku;
 pozostała kwota w wysokości 32 042,00 zł na zadanie budowa oświetleń ulicznych
w gminie, a więc kontynuację przebudowy oświetlenia na ulicy Szkolnej, Mostowej
i Brzozowskiej.
4) ostatnia już zmiana to wprowadzenie ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej. W ramach
tych środków kwota 39 000,00 zł zostanie rozdysponowana na:
 38 000,00 zł na zadanie dotyczące rozwoju transportu niskoemisyjnego na obszarze
MOF Krosno. Zadanie zakłada wymianę wiat przystankowych zlokalizowanych na
terenie gminy;
 1 000,00 zł w ramach środków przewidzianych na rodziny zastępcze.
Prowadzący posiedzenie Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Poinformował, że w głosowaniu oddano 5 głosów „za”(jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radny Bolesław Pudłowski dopytał w kwestii kwoty pochodzącej ze
zwrotu z tytułu funduszu sołeckiego i możliwości jej przeznaczenia dla rady sołeckiej.
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Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że nie ma takiej możliwości, albowiem są to
pieniądze, które już zostały wydatkowane. Zaznaczył, że środki te stanowią zwrot części
wydatków poniesionych w ramach realizacji funduszu sołeckiego w roku ubiegłym.
Radny Paweł Lorens zwrócił uwagę na potrzebę doświetlenia ulicy Kasztanowej. Wspomniał,
że oświetlenie ulicy Kasztanowej jest bardzo rzadkie, co w szczególności jest widoczne
w zestawieniu oświetlenia na ulicy Grunwaldzkiej. Zauważył, że ze względu na bliskość lasu
„Dębina” wielu mieszkańców spaceruje i biega wieczorami w tych terenach, gdzie jest bardzo
ciemno i nieprzyjemnie. Mając na uwadze powyższe jeszcze raz zaakcentował potrzebę
wymiany oświetlenia.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że wymiana oświetleń na terenie gminy to plan na
przyszły rok budżetowy. Zorientował, że modernizacja oświetleń w gminie będzie
przebiegała sukcesywnie, a ulica Kasztanowa jest objęta tymi planami. Zapewnił, iż ma na
względzie doświetlenie tej ulicy i dróg bocznych od niej wychodzących, jednak jak podkreślił
działania te aby mogły być kontynuowane należy przemyśleć i zaplanować.
Radny Krzysztof Podkul dopytał w temacie zwiększenia wydatków w kwocie 6 400,00 zł
w ramach rozdziału Komendy Wojewódzkie Policji.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że jest to kwota dotacji udzielona Komendzie Miejskiej
Policji w Krośnie na dofinansowanie do zakupu radiowozu. Poinformował, że Komendant
zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe celem wykonania planu zakupowego. Zaznaczył,
że wstępnie taka zgoda została udzielona pod warunkiem wykorzystywania samochodu przez
funkcjonariuszy na cele związane z pracą na terenie naszej gminy.
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Gminy –
Zdzisław Omachel 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 XXXVIII/ 288 /2018
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok (uchwała
w załączeniu).
Wójt Gminy – Jan Omachel po usprawiedliwieniu się opuścił salę obrad. Jednocześnie
poprosił o kontynuowanie sesji przez Zastępcę.
Ad. 12
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.
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Wójta Gminy – Alicja Fejkiel-Guzik (projekt
w załączeniu). Przypomniała, że projekt obecnej uchwały został wycofany z porządku obrad
czerwcowej sesji ze względu na brak wymaganej opinii władz statutowych związku
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zawodowego. Wyjaśniła, że wprowadzenie niniejszego punktu pod obrady związane jest
z otrzymaniem w dniu wczorajszym przedmiotowej opinii, która pozytywnie opiniuje treści
zawarte w projekcie aktu. Objaśniła, że uregulowanie pensum dla pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach
wynika ze zmiany treści art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) wchodzącej w życie z dniem 1 września 2018.
Wskazała, ze zgodnie z przywołanym przepisem ustawy zadaniem organu prowadzącego
szkołę jest określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
wymienionych w nim stanowisk, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.
Zorientowała, iż w związku z tym, że kompetencja w tym zakresie została przydzielona radzie
gminy, a projekt zakłada określenie maksymalnego wymiaru godzinowego zajęć, podjęcie
uchwały jest w pełni uzasadnione.
W otwartej dyskusji radny Edward Marszałek dopytał w kwestii określenia wymiaru godzin,
tj. czy 22 godziny określone w projekcie dotyczą zajęć zegarowych, czy też lekcyjnych.
Zastępca Wójta - Alicja Fejkiel-Guzik objaśnił, że powyższe dotyczy godzin lekcyjnych.
Więcej głosów nie zabrano, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Zdzisław
Omachel 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 XXXVIII/ 289 /2018
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 (uchwała w załączeniu).
Ad. 13
Przystąpiono do realizacji punktu w brzmieniu „Wolne wnioski, interpelacje
i zapytania”.
Prowadzący posiedzenie Wiceprzewodniczący Rady - Zdzisław Omachel powołując się na
przepis art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przypomniał
radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych na 2 miesiące przed upływem
kadencji tj. w terminie nieprzekraczalnym do dnia 16 września 2018 r. Zaznaczył, że
w związku z tym, iż termin ten przypada w niedzielę czynności tej należy dokonać najpóźniej
do 17 września 2018 r. z oświadczeniem wypełnionym na dzień 16 września 2018 r.
Zaznaczył, że oświadczenie majątkowe należy złożyć w 2 podpisanych egzemplarzach, bez
kopii zeznania podatkowego.
Radny Janusz Szmyd złożył podziękowania za organizację imprezy biegowej „Dycha
Siekiernika”. Przede wszystkim podziękowania przekazał na ręce Wójta Gminy za okazaną
pomoc finansową i organizacyjną, którą wykonał Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Jednocześnie podziękował Ochotniczym Strażom Pożarnym z Krościenka Wyżnego i Pustyn,
harcerzom, Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Dębina”, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu
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i Rekreacji w Krośnie oraz wszystkim sponsorom imprezy. W szczególności za pomoc
podziękował radnemu Edwardowi Marszałkowi, który corocznie przygotowuje propozycję
medalu w kształcie siekiery. Mając na uwadze organizację kolejnej edycji imprezy biegowej
zachęcił wszystkich do dalszej współpracy i pomocy organizacyjnej i finansowej
przedsięwzięcia. Radny wyraził również zadowolenie z przebiegu imprezy, w której udział
wzięło 410 uczestników z całego kraju. W szczególności wyróżnił postawę ponad 130 dzieci,
które przyszły biegać w deszczu i wodzie po kostki. Jak podkreślił dzieciom uczestnikom jak
i rodzicom tych dzieci należą się podziękowania i szacunek.
Zastępca Wójta – Alicja Fejkiel-Guzik podkreśliła, że główne słowa podziękowania należą
się przedmówcy – radnemu Januszowi Szmydowi, który jest bardzo mocno zaangażowany
w organizację imprezy. Zauważyła, iż warunki pogodowe mogły odstraszyć niejednego
uczestnika, a zorganizowana impreza spowodowała, że osoby biorące w niej udział
wychodziły szczęśliwe.
Radny Bolesław Pudłowski w kwestii wyczyszczenia zdewastowanego przystanku na ulicy
Północnej.
Zastępca Wójta – Alicja Fejkiel-Guzik poinformowała, że do końca października przystanki
te będą wymienione. Zorientowała, że jeżeli jest taka potrzeba to przystanek ten zostanie
wyczyszczony.
Radny Krzysztof Ronowski działając w imieniu mieszkańców ulicy Brzozowskiej przedstawił
sprawę dotyczącą stałego i okresowego zalewania ich posesji w trakcie opadów deszczu
i roztopów. Zauważył, że od kilku lat była zgłaszana potrzeba w zakresie wykonania
kręgowania lub wykonania małego rowu, aby tym zdarzeniom zapobiec. Poinformował,
iż mieszkańcy prosili, aby zwołać komisję, która przeszłaby w terenie po drodze i wskazała
miejsca, gdzie sytuacja jest beznadziejna i jest potrzeba wykonania tych prac. Jednocześnie
radny poprosił o interwencje w sprawie i zajęcie się tym tematem.
Zastępca Wójta – Alicja Fejkiel-Guzik poinformowała, że temat ten był również poruszany na
zebraniu wiejskim jak i na posiedzeniu Komisji. Zapewniła też, że pracownicy zajmą się tym
tematem.
Radny Edward Marszałek w temacie utrzymania chodników zwrócił uwagę na potrzebę
dokonania przycinki zieleni, która weszła w teren tych chodników.
Zastępca Wójta – Alicja Fejkiel-Guzik zapewniła, że przycinka ta będzie realizowana
w przyszłym tygodniu, kiedy pracownik wróci z urlopu.
Radny Edward Marszałek dopytał w temacie organizacji uroczystości 11 listopada oraz
pomnika i powstającej publikacji.
Zastępca Wójta – Alicja Fejkiel-Guzik poinformowała, że zgodnie z planem odsłonięcie
pomnika nastąpi 11 listopada. Objaśniła także, że w ramach projektu pn. „Razem dla
niepodległej” pozyskano 27 tys. zł dofinansowania na wydanie 400 sztuk publikacji autorstwa
Pani Beaty Lorens pochodzącej z Krościenka Wyżnego. Nadmieniła, że w prace nad
publikacją zaangażowali się także mieszkańcy, którzy przekazali archiwalne zdjęcia.
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Nadmieniła, że promocja książki zostanie zorganizowana 3 listopada podczas wieczoru
patrioty, kiedy to planowana jest inscenizacja spektaklu. W temacie organizowanego
spektaklu poprosiła o przedstawienie informacji przez radnego Marka Filara.
Radny Marek Filar wytłumaczył, że przedmiotem spektaklu jest odtworzenie wesela z lat
30 dwudziestego wieku na podstawie dokumentów i ustnych przekazów, jakie udało się
uzyskać. Podkreślił, że nie jest on pomysłodawcą przedsięwzięcia, lecz tylko aktorem.
Zorientował, że osoby, które napisały projekt ciągle starają się pozyskać aktorów, albowiem
oprócz zespołu w szczególności potrzeba odtwórców ról, zwłaszcza kiedy cześć osób
rezygnuje z udziału lub odmawia. Zauważył, że czas na przygotowanie spektaklu jest krótki,
jednakże jak podkreślił jego inscenizacja niewątpliwie stanowiłaby wydarzenie roku.
Radny Eugeniusz Such wrócił do tematu wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych na
ulicy Północnej. Zaakcentował, że skoro nie ma możliwości jego zrobienia razem z drogą
można rozdzielić te dwa tematy i zawnioskować o zrobienie samego progu bez przejścia.
Zaznaczył, że do progu nie potrzeba chodnika po obu stronach drogi, a sam próg będzie w tej
sytuacji równie dobry rozwiązaniem.
Zastępca Wójta – Alicja Fejkiel-Guzik wyraziła nadzieję, że mieszkaniec da się jeszcze
przekonać. Przypomniała, iż decyzja powiatu w tym zakresie jest pozytywna i szkoda byłoby
po kilku latach zabiegania o wyniesione przejście dla pieszych, ażeby z tej możliwości nie
skorzystać.
Więcej głosów nie zabrano.
Ad. 14
W ostatniej części posiedzenia, wobec wyczerpania porządku obrad
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne – Zdzisław Omachel podziękował
wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął XXXVIII Sesję Rady
Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Omachel

