P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 1 października 2018 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1500 i trwało do godz. 1530.

Siedzibą posiedzenia była sala konferencyjna Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności. Obecnych 14 radnych. Nieobecny radny: Paweł
Lorens.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Jan Omachel
- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Alicja Fejkiel-Guzik
- Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne,
- Grażyna Rugiełło
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne.
(lista obecności w załączeniu)
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie zabytku
wpisanego do rejestru zabytków.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pustynach na dofinansowanie zakupu pilarki łańcuchowej do drewna.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na
2018 rok.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
Zamknięcie sesji.

Ad. 1.
Rozpoczynając XXXIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec otworzył obrady, powitał wszystkich radnych oraz
obecnych na posiedzeniu.
Ad. 2.
W drugim punkcie proponowanego porządku obrad prowadzący posiedzenie – Antoni
Dębiec na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji można podejmować prawomocne
uchwały. Zauważył, że w momencie otwarcia w sesji uczestniczy 13 radnych.
Ad. 3.
Następnie przystąpiono do przyjęcia proponowanego porządku obrad.
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Nie zgłoszono wniosków o zmianę proponowanego porządku obrad, wobec czego
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu
jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXXIX nadzwyczajnej Sesji.
Ad. 4.
Podjęcie uchwały
Krośnieńskiego.

w

sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

dla

Powiatu

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu).
Wytłumaczył, iż udzielenie dotacji dotyczy niewyremontowanego odcinka ulicy
Kasztanowej, który pozostał po ostatnim remoncie. Sprecyzował, iż Powiat Krośnieński
w porozumieniu z naszą gminą podjął uchwałę o wyremontowaniu tego odcinka. Zorientował,
iż udzielona dotacja to połowa udziału gminy w partycypacji kosztów inwestycji, jakie będą
po przetargu. Zaznaczył, iż wysokość udzielonej dotacji w kwocie 150 tys. zł pozwoli
zabezpieczyć środki na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i umożliwi podpisanie
umowy na realizację przedsięwzięcia. Wyjaśnił, że przedmiotowy temat stanowił powód
zwołania sesji w przyśpieszonym trybie, a podjęcie uchwały otworzy możliwości wspólnego
finansowania i rozwiązania tego tematu.
W trakcie wypowiedzi Wójta na salę obrad przybył radny Piotr Kasperkowicz. Od tej pory
w sesji uczestniczyło 14 radnych.
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał o terminy związane
z postępowaniem przetargowym.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że oferty w przetargu można składać do dnia
3 października br.
Radny Stanisław Wierdak dopytał o długość odcinka objętego remontem.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że przebudową zostanie objęte 665 metrów.
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano. W związku z czym Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIX/ 290 /2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego (uchwała
w załączeniu).
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Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie zabytku
wpisanego do rejestru zabytków
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu).
Poinformował, że ksiądz proboszcz zwrócił się z wnioskiem o udzielenie dotacji na prace
konserwatorskie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, obejmujące wykonanie prac
konserwacji zabytkowego ołtarza z figurą Matki Boskiej oraz pełnej konserwacji
drewnianych drzwi wejściowych z XIX - wiecznej Kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego
w Krościenku Wyżnym. Zaakcentował, że złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi, jakie
zostały określone w uchwale normującej zasady postępowania o udzielenie i rozliczenie
dotacji z budżetu Gminy Krościenko Wyżne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zaznaczył, że wobec
powyższego przygotowany projekt uchwały umożliwi udzielenie z budżetu Gminy
Krościenko Wyżne dotacji w wysokości 7 tys. zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pod
wezwaniem Św. Marcina w Krościenku Wyżnym na dofinansowanie wskazanych we
wniosku prac, których wartość kosztorysowa opiewa na kwotę ponad 36 tys. zł.
W otwartej dyskusji radny Eugeniusz Such zasygnalizował potrzebę wykonania monitoringu
terenu obejmującego kaplicę.
Wójt Gminy – Jan Omachel potwierdził, że monitoring ten jest potrzebny. Wspomniał, że
ksiądz chce zamontować taki monitoring i ograniczyć w miesiącach letnich dostęp do środka
kaplicy. W okresie jesienno-zimowym natomiast, aby w ogóle ją zamykać.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano. W związku z czym Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIX/ 291 /2018
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie zabytku wpisanego do rejestru
zabytków (uchwała w załączeniu).
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pustynach na dofinansowanie zakupu pilarki łańcuchowej do drewna.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu). Objaśnił, że
to nietypowa sprawa, albowiem co do zasady to gmina finansuje zakup sprzętu dla jednostek
ochotniczych straży pożarnych. Wytłumaczył, iż w obecnym przypadku chodzi
o wykorzystanie środków finansowych jakie zostały przekazane w ramach krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego. Zaznaczył, że środków tych nie można rozliczyć inaczej jak
tylko przez wspólną inwestycję z gminą i dotację dla jednostki. Wspomniał, że z wnioskiem
o dotację na zakup pilarki wystąpił Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej z Pustyn.
Poinformował, iż obecne pilarki będące na wyposażeniu jednostki są zużyte, stad decyzja
o zakupie nowego sprzętu jest w pełni zasadna. Mając na uwadze powyższe umotywował,
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iż podjęcie uchwały i udzielenie dotacji w wysokości 1 tys. zł umożliwi dofinansowanie
i zrealizowanie zakupu dla jednostki, która o to wsparcie się ubiega.
W otwartej dyskusji radny Krzysztof Podkul objaśnił, że obecnie finansowanie jednostek
ochotniczych straży pożarnych wchodzących w skład struktur krajowego systemu ratowniczogaśniczego odbywa się w ramach programu modernizacji służb mundurowych. Zorientował,
że środki na realizację przedmiotowego programu przeznaczane są na remonty, budowy
nowych budynków oraz zakupy specjalnych samochodów bojowych w ramach zgłoszonych
zapotrzebowań. Wspomniał, iż pozostałe jednostki, które nie zgłaszają takich potrzeb dostają
niewykorzystaną pulę środków w podziale na 3 kategorie. Wskazał, że środki przeznaczone
na poszczególne kategorie nie mogą być ze sobą łączone, stąd udzielenie przedmiotowej
dotacji umożliwi dofinansowanie i zrealizowanie zakupu niezbędnego sprzętu.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano. W związku z czym Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIX/ 292 /2018
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustynach na
dofinansowanie zakupu pilarki łańcuchowej do drewna (uchwała w załączeniu).
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne
na 2018 rok.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła projekt uchwały wg zwiększeń oraz
zmniejszeń w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej
(projekt w załączeniu). W szczególności stwierdziła ona, że:
1) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 157 537,00 zł, w tym:
a) w dziale 600 - Transport i łączność w kwocie 63 909,00 zł;
b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 93 628,00 zł;
2) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w dziale 801 - Oświata i wychowanie
o kwotę 26 000,00 zł;
3) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 36 075,00 zł, w tym:
a) w dziale 600 - Transport i łączność w kwocie 35 000,00 zł - „Przebudowa drogi
gminnej ul. Wąska w Krościenku Wyżnym” (15 000,00 zł) oraz „Remont drogi gminnej
114901r ul. Wisłocza”(20 000,00 zł);
c) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 75,00 zł;
d) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie
1 000,00 zł;
4) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 36 075,00 zł, w tym:
a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 13 075,00 zł;
b) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie
1 000,00 zł;
c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 15 000,00 zł;
5) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 300 000,00 zł, w tym:
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6)
7)

8)

9)

a) w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 150 000,00 zł - „Pomoc finansowa dla
powiatu krośnieńskiego na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr
1973R Krosno-Iskrzynia w km 0+000-0+665”;
b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 32 000,00 zł - „Budowa budynku
użyteczności publicznej w Pustynach”;
c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 101 000,00 zł;
d) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 17 000,00 zł.
jako źródło pokrycia ww. wydatków wskazuje się kredyt krótkoterminowy.
udziela się pomoc finansową w kwocie 150 000,00 zł dla powiatu krośnieńskiego na
dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno- Iskrzynia
w km 0+000-0+665”;
udziela się dotacji celowej w kwocie 7 000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej
w Krościenku Wyżnym – na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów
zabytkowych/ konserwacja estetyczna zabytkowego ołtarza z figurą Matki Boskiej oraz
pełna konserwacja drewnianych drzwi wejściowych z XIX- wiecznej Kaplicy
Najświętszego Serca Jezusowego w Krościenku Wyżnym – (etap II ostatni)/;
udziela się dotacji celowej w kwocie 1 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pustynach na dofinansowanie zakupu pilarki łańcuchowej do drewna.

W otwartej dyskusji radny Zdzisław Omachel dopytał w temacie zwiększenia wydatków
działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie
miast i wsi w kwocie 4 tys. zł.
Skarbnik Gminy - Grażyna Rugiełło poinformowała, że jest to kwota zwrotu jaką należy
wypłacić z tytułu rezygnacji mieszkańców z projektu instalacja odnawialnych źródeł energii.
Radny Zdzisław Omachel dopytał, czy tak wiele osób rezygnuje.
Wójt Gminy - Jan Omachel wyjaśnił, że rezygnacja spowodowana jest sprawami
technicznych tj. nie ma możliwości zamontowania instalacji na budynkach.
Radny Piotr Kasperkowicz zorientował, że jest to wina pierwszego audytu jaki został słabo
przeprowadzony.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zapytał w temacie zwiększenia o 32 tys. zł wydatków
na zadaniu budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że chodzi o zabezpieczenie dodatkowych środków
na wykonanie instalacji wodociągowej. Objaśnił, że pierwotny projekt zakładał podciągnięcie
instalacji od ulicy Centralnej, natomiast ze względu na błędy inwentaryzacji w przekroju rury
należało wydłużyć ten odcinek, aby zabezpieczyć wodę na cele przeciwpożarowe
w hydrantach. Wskazał, że stąd właśnie te dodatkowe koszty związane z wymaganymi
pozwoleniami i zmianami w projekcie jakie należy wprowadzić w zakresie przekroju rur.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał w temacie zwiększenia wydatków na budowę
oświetleń ulicznych.
Wójt Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że jest to ogólna kwota przewidziana na zadanie
poświęcone budowie na terenie gminy oświetleń ulicznych. Wskazał, że dotyczy ona
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trzeciego etapu tj. montażu lamp na ulicy Szkolnej, Mostowej i Brzozowskiej. Zaznaczył,
iż jest to brakująca kwota, której zabezpieczenie w budżecie umożliwi podpisanie umowy na
realizację wspomnianego odcinka.
Radny Krzysztof Ronowski w temacie zmniejszenia wydatków na zadaniach dotyczących
przebudowy ulicy Wąskiej w wysokości 15 tys. zł oraz remontu ulicy Wisłoczej w wysokości
20 tys. zł. dopytał o przeznaczenie tych środków w zakresie planowanych wydatków
budżetowych.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, ze ogółem środki te zasiliły dział poświęcony
gospodarce komunalnej i ochronie środowiska i nie wróciły na drogi. Uzasadnił, że
w obecnym roku nie planuje się tam inwestycji, a jeśli taka potrzeba zajdzie to zostanie
zrealizowana jako wydatek bieżący.
Radny Krzysztof Ronowski dopytał, czy środki te nie poszły na drogę powiatową.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że dotację na drogę powiatową zabezpiecza
kredyt krótkoterminowy.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano. W związku z czym Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIX/ 293 /2018
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok
(uchwała w załączeniu).
Ad 8
Rada przystąpiła do realizacji punktu w brzmieniu: „Wolne wnioski, interpelacje
i zapytania”.
Radny Edward Marszałek poinformował, że zgodnie z zapowiedziami końcem października
zostanie wydana książka Pana Ślączki poświęcona słynnej kampanii, która z Krosna
wyruszyła bić się o wolność. Przypomniał, iż po stronie gminy padło wstępne zobowiązanie
nabycia 200 egzemplarzy i zrobienia promocji wpisującej się w obchody rocznicy odzyskania
niepodległości. Zaznaczył, iż koszt wydania zależy od tego ile egzemplarzy zostanie
zamówionych, biorąc pod uwagę deklaracje gminy i stowarzyszenia „Dębina”.
Wójt Gminy – Jan Omachel potwierdził, iż podtrzymuje te zapewnienia. Zapowiedział
również wydanie nowej publikacji poświęconej Kołu Gospodyń Wiejskich.
Radny Edward Marszałek poruszył kwestię najbliższego wydania gazety „Dębina”.
Podkreślił, iż kandydaci zabiegali o zaistnienie w wydaniu jeszcze przed wyborami.
W związku z tym zaapelował o nadsyłanie materiałów do najbliższego wtorku, tak aby
umożliwić jej skład i ukazanie się w granicach połowy bieżącego miesiąca. Wskazał też, iż
dobrze byłoby zamieścić w gazecie tematy tyczące się obchodów setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

7

Więcej głosów nie zabrano.
Ad. 9.
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 XXXIX sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens
PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Antoni Dębiec

