P R O T O K Ó Ł NR XL/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
sporządzony w dniu 19 października 2018 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1200 z przerwą 15-minutową w godz. 1245– 1300 i trwało
do godz. 1445.
Siedzibą posiedzenia była sala konferencyjna Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności. Nieobecny radny Edward Marszałek –
usprawiedliwiony, Paweł Lorens – nieusprawiedliwiony.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Jan Omachel
- Alicja Fejkiel-Guzik
- Grażyna Rugiełło
- Fal Anita
- Marosz Tomasz
- Mariusz Ślusarczyk

- Wójt Gminy,
- Sekretarz Gminy,
- Skarbnik Gminy,
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej,
- Radca Prawny Urzędu Gminy.

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

6.
7.
8.
9.

10.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2018 roku oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał
oraz wydanych zarządzeniach.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krościenko
Wyżne.
Podjęcie uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających
dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny
rachunek.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy
Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
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11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce
Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości
Powiatu Krośnieńskiego –„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2019 roku”.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację
zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2019 roku”.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację
zadania pn. „Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Krościenko
Wyżne”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na
2018 rok.
Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy o osobach, które nie
złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach
stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem
i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia oraz działaniach podjętych
w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach
majątkowych.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
Podsumowanie VI kadencji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
Zamknięcie sesji.

Ad. 1
Rozpoczynając XL 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.
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,
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wobec czego Rada Gminy przyjęła porządek obrad XL Sesji.
Ad. 4
Przystąpiono do przyjęcia protokołów z poprzednich sesji.
1) Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 31 sierpnia 2018 r., wobec czego Przewodniczący Rady –
Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 13 radnych:
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2018
z sesji z dnia 31 sierpnia 2018 r.
2) Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu z XXXIX z nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Krościenko Wyżne z dnia 1 października 2018 r., wobec czego Przewodniczący
Rady – Antoni Dębiec zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 13 radnych:
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018
z sesji z dnia 1 października 2018 r.
Ad. 5
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2018 roku oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło szczegółowo przedstawiła i omówiła informację
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2018 r.
(zarządzenie Nr IV/500/2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2018 roku). Stwierdziła ona,
że:
1) uchwałą Nr XXXI/242/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Krościenko Wyżne
uchwaliła budżet w wysokości:
 22 262 424,37 zł – dochody,
 21 962 424,37 zł – wydatki,
 300 000,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,
 66 461,40 zł – wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
 5 841 535,00 zł – dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.
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2) zgodnie ze sprawozdaniem półrocznym Rb – 27 S z planu wynoszącego po zmianach
22 844 539,14 zł wykonano dochody w wysokości 10 492 266,09 zł, co stanowi 45,93 %
planowanych dochodów.
3) w zakresie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w I półroczu na plan dochodów wynoszący
5 896 540,06 zł, wykonano dochody w wysokości 3 049 084,06 zł.
4) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego z planu na I półrocze 2018 r. wynoszącego
93 349,30 zł, wykonano 57 612,31 zł.
5) w dochodach własnych, realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na dzień
30 czerwca 2018 roku występują należności wymagalne wg tytułów dłużnych, które
przedstawiają się następująco:
1) dochody Urząd Skarbowy
2) podatek od nieruchomości osoby prawne
3) podatek od nieruchomości osoby fizyczne
4) podatek rolny osoby prawne
5) podatek rolny osoby fizyczne
6) podatek leśny osoby prawne
7) podatek leśny osoby fizyczne
8) podatek od środków transportowych
9) zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny
10) odpady komunalne
11) opłata od posiadania psów
12) odszkodowanie za uszkodzenie urządzeń przeznaczonych
do użytku publicznego
13) opłata za korzystanie z przystanków

2 312,00 zł,
695,82 zł,
- 83 702,45 zł,
526,00 zł,
24 460,88 zł,
126,00 zł,
138,66 zł,
1 087,00 zł,
- 315 140,02 zł,
89 701,32 zł,
225,00 zł,
-

50,00 zł,
3 159,00 zł.

6) spłacone zobowiązania z tytułu otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na dzień
30 czerwca 2018 r. wynosiły 150 000,00 zł.
7) zgodnie ze sprawozdaniem półrocznym Rb-28S na dzień 30 czerwca 2018 r. na plan
wydatków wynoszących po zmianach 23 994 898,03 zł, wydatkowano kwotę 9 603 188,92
zł, co stanowi 40,02 % planowanych wydatków.
8) z planu dotacji budżetowych w I półroczu 2018 r. wynoszącego 1 077 752,78 zł,
wydatkowano kwotę 494 034,90 zł.
9) wydatki ze środków funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 r.
a) sołectwo Krościenko Wyżne – plan: 33 230,70 zł, wykonanie: 33 230,70 zł (remont
toalet w domu ludowym w Krościenku Wyżnym);
b) sołectwo Pustyny – plan: 33 230,70 zł, wykonanie: 0,00 zł:
- wymiana paneli podłogowych w sali domu ludowego w Pustynach;
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- wyposażenie kuchni domu ludowego w Pustynach – zakup środków trwałych
(zmywarki przemysłowej). Zadania w ramach funduszu sołeckiego w Pustynach są na
etapie realizacji.
10) główne zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2018 r. to:
1. Zakup, nabycie działek,
2. Budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach,
3. Budowa oświetleń ulicznych w gminie Krościenko Wyżne.
11) ogółem w I półroczu 2018 r. wydatki majątkowe wynosiły 159 325,43 zł.
12) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krościenko Wyżne na lata 2018-2022
uchwalona została uchwałą nr XXXI/243/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata
2018-2022. W I półroczu 2018 r. w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów
uchwałą nr XXXVI/279/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata
2018-2022 wprowadzono następujące zmiany:
1. zwiększono dochody ogółem w roku 2018 o kwotę 572 382,77 zł, w tym:
a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 177 026,76 zł,
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 395 356,01 zł,
2. zwiększono wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 1 104 805,65 zł, w tym:
a) zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 30 335,00 zł,
b) zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 920 475,65 zł,
c) zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 131 373,00 zł,
d) zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę 22 622,00 zł,
3. zwiększono wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 917 936,01 zł.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Tomaszowi Maroszowi – Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym,
który przedstawił informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za I półrocze
2018 roku.
Następnie głos zabrała Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Anita Fal, która
szczegółowo omówiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 roku.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o opinie poszczególnych
Komisji:
1) Przewodniczący – Bolesław Pudłowski stwierdził, że Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację
z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2018 roku.
2) Wiceprzewodniczący – Jan Omachel stwierdził, że Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Obywatelskich jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania
budżetu Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2018 roku.
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3) Przewodniczący – Zdzisław Omachel stwierdził, że Komisja Budżetu i Finansów
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu
i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krościenko Wyżne
za I półrocze 2018 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze
2018 roku.
4) Przewodniczący – Krzysztof Ronowski stwierdził, że Komisja Rewizyjna pozytywnie
zaopiniowała informację z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze
2018 roku – oddano 3 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zwracając się do dyrektora SPG
ZOZ zauważył, że sytuacja w Ośrodku Zdrowia jest dobra, a bilans jednostki winien się
zamknąć. Mając powyższe na uwadze poprosił o krótką informację w zakresie bieżącej
działalności i sytuacji w Ośrodku.
Dyrektor SPG ZOZ - Tomasz Marosz zapewnił, że Ośrodek nie ma większych problemów.
Wspominając o bieżącej działalności zwrócił uwagę na konieczność dokonania aktualizacji
wynagrodzenia personelu pielęgniarskiego, które oparte jest na stawce kapitacyjnej. Wyjaśnił,
iż powyższe związane jest z sytuacją jaka zaistniała w okresie na długo przed jego przyjściem
do Ośrodka. Wspomniał, że chodzi o odejście pielęgniarki i zabranie za sobą większości
pacjentów na własną działalność. Stąd też jak wytłumaczył do pielęgniarek z Ośrodka należy
700 pacjentów z ogólnej liczby wynoszącej 3500. Zaznaczył, że nie jest to duża ilość, a za
tymi właśnie pacjentami idą środki i podwyżki. Jak zauważył zachodzi potrzeba aktualizacji
stawki pracy zasadniczej. Odnosząc się spraw kadrowych poinformował, że ze względu na
odejście pediatry trwają zabiegi o pozyskanie nowego lekarza. Wspomniał, iż obecnie
zatrudniono lekarza na zastępstwo, a prawdopodobnie od stycznia będzie nowy lekarz
pediatra.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła informację o przebiegu wykonania
budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krościenko
Wyżne za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku (uchwała w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec podziękował P. Anicie Fal oraz P. Tomaszowi
Maroszowi za przedstawione informacje i współpracę w trakcie obecnej kadencji.
Ad. 6
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:
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1) zostało zakończone zadanie inwestycyjne w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych oraz zakończono zadanie dotyczące budowy pomnika
upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości;
2) na etapie realizacji jest projekt z zakresu odnawialnych źródeł energii obejmujący dostawę
i montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów i pomp ciepła;
3) trwają prace przy modernizacji oświetlenia ulicy Mostowej, Szkolnej i Brzozowskiej;
4) rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy
Północnej;
5) w trakcie są prace przy wymianie przystanków;
6) do 15 listopada zostanie wykonany niewyremontowany odcinek drogi powiatowej na ulicy
Kasztanowej;
7) 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 14 września 2018 r. do
dnia 18 października 2018 r. (informacja w załączeniu).
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał o termin uruchomienia
instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie gminy. Zauważył, iż mieszkańcy
u których zamontowano te instalacje są tym tematem zainteresowani.
Radny Piotr Kasperkowicz poinformował, że opóźnienie powstało na linii wysyłki
dokumentacji do energetyki. Zaznaczył, że uruchomienie instalacji poprzedza przepisanie
umowy, następstwem czego jest montaż licznika i produkcja energii.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że czynności te wykonywane są na bieżąco.
Nadmienił, iż montaż licznika trwa maksymalnie 10 dni od daty podpisania umowy.
Radny Bolesław Pudłowski wtrącił, że bardzo dobrze się stało, iż rozkłady jazdy zostały
przywrócone na tablicach ogłoszeniowych.
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano.
Ad. 7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Krościenko Wyżne.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu).
Poinformował, że ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 z późn. zm.) wprowadziła zmiany
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994
z późn. zm.). Art. 15 w/w ustawy wskazuje, że przepisy którymi zmieniono ustrojowe ustawy
samorządowe stosować należy do kadencji organów następujących po kadencji w czasie
której niniejsza ustawa weszła w życie. Tym samym jak zauważył ustawodawca umożliwił
organom jednostek samorządu terytorialnego bieżącej kadencji przygotowanie odpowiednich
aktów prawa miejscowego niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organów gminy
nowej kadencji. W związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania zapisów
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Statutu Gminy Krościenko Wyżne do obowiązującego prawa. Stwierdził, iż ujęte w projekcie
zmiany dotyczą przede wszystkim:
1) powołania i określenia zasad i trybu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dodano
do Statutu rozdział VI obejmujący § 93a-93e);
2) dostosowania zapisów Statutu pod kątem transmisji i utrwalenia obrad rady. W tym
wprowadzenia odpowiednich zapisów regulujących kwestie odnoszące się do protokołu
sesji oraz imiennego głosowania (§ 46, 47 ust.1, 47 ust. 2 pkt. 4 oraz 48 Statutu);
3) rozszerzenia katalogu podmiotów, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza (zmiana
§ 52 ust. 1 Statutu) w zakresie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Szczegóły w tym
zakresie reguluje odrębna uchwała określająca zasady i tryb wnoszenia inicjatywy
uchwałodawczej przez mieszkańców.
Wójt zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki w zakresie zapisu § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od pierwszego dnia kadencji
organów gminy następującego po kadencji organów wybranych w wyborach
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.”. Zaznaczył, że autopoprawka została
wprowadzona w trakcie posiedzeń Komisji Rady.
Następnie Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii przez
Komisje Rady.
Głos zabrali kolejno Przewodniczący stałych Komisji Rady:
1) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– Bolesław Pudłowski stwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 17 października
2018 r. wydała pozytywną opinię – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
2) Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – Jan Omachel
stwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 18 października 2018 r. wydała pozytywną
opinię – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie),
3) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Zdzisław Omachel stwierdził,
że Komisja na posiedzeniu w dniu 17 października 2018 r. wydała pozytywną opinię –
oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji głosów nie zabrano. Wobec czego Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XL/ 294 /2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krościenko Wyżne (uchwała
w załączeniu).
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Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu). Wyjaśnił, że
projekt niniejszej uchwały został przygotowany w związku z wyżej wspomnianymi zmianami
w ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami grupa co najmniej
200 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy, będzie
mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Projekt uchwały zgłoszony w
ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będzie musiał stać się przedmiotem obrad
rady na najbliższej sesji po złożeniu projektu, ale nie później niż po upływie 3 miesięcy od
dnia złożenia projektu. Wspomniał, iż komitet inicjatywy uchwałodawczej będzie miał prawo
wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady. Następnie
Wójt omówił zasady tworzenia Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, zasady dotyczące
spełnienia wymogów formalnych przez projekt uchwały oraz wymagane dane osobowe
mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne popierających projekt uchwały.
Jednocześnie Wójt zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki w zakresie zapisu § 13
w brzmieniu:
„§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od pierwszego dnia kadencji
organów gminy następującego po kadencji organów wybranych w wyborach
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.”. Zaznaczył, że autopoprawka została
wprowadzona w trakcie posiedzenia Komisji opiniującej projekt.
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 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 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XL/ 295 /2018
w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (uchwała w załączeniu).
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających
dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny
rachunek.
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Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu).
Przypomniał, iż uchwałą NR XII/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Krościenko
Wyżne określiła wysokość i zasady udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy. Poinformował, iż przedłożony
projekt uchwały zakłada zwiększenie kwoty dotacji w zakresie dofinansowania kosztów
pobytu dziecka dla podmiotów prowadzących takie jednostki. Objaśnił, iż projekt został
przygotowany w oparciu o wniosek złożony przez podmiot prowadzący klub dziecięcy,
a propozycja dotyczy zwiększenia kwoty udzielanego dofinansowania do wysokości 100 zł
miesięcznie na każde dziecko objęte daną formą opieki.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii
do projektu uchwały przez Komisję Budżetu i Finansów.
Radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja złożyła wniosek o podwyższenie kwoty dotacji do wysokości 150 zł
(§ 2 ust. 1 projektu). Zauważył, iż po akceptacji tej kwoty przez Wójta i Skarbnika wniosek
Komisji o podwyższenie kwoty dotacji do 150 zł oraz projekt uchwały zostały zaopiniowane
pozytywnie – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał o liczbę dzieci
uczęszczających do klubu dziecięcego.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że maksymalna liczba to 15.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zauważył, że wniosek jest słuszny, zwłaszcza
w kontekście kwot dotacji udzielanych dla przedszkoli.
Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zarządził głosowania
nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów, tj. aby w § 2 ust. 1 kwotę 100 zł zastąpić kwotą
150 zł.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały
wraz z poprawką. W zarządzonym głosowaniu uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
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wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XL/ 296 /2018
w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych
opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek
(uchwała w załączeniu).
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego 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 na 2019 rok.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu). Stwierdził,
że przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakładają na Radę
obowiązek przyjęcia niniejszego Programu do końca listopada roku poprzedzającego okres
jego obowiązywania. Przypomniał, że na podstawie ZARZĄDZENIA NR IV/511/2018 z dnia
2 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu, przedmiotowy
projekt Programu skonsultowano z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Konsultacje te odbyły się w terminie
od 3 - 12 października br., a w okresie ich trwania nie zgłoszono żadnych uwag i opinii
zawierających uzasadnienie dokonania zmian jego zapisów. Wójt podkreślił, iż przyjęcie
Programu umożliwi rozdysponowanie środków finansowych na 2019 rok na zadania, które w
myśl zasady pomocniczości mogą efektywniej w imieniu samorządu gminnego zrealizować
organizacje z pozarządowego sektora publicznego.
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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano
5 głosów „za” (jednogłośnie).
Głosów w dyskusji nie zabrano. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu
uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XL/ 297 /2018
w sprawie uchwalenia Rocznego 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
na 2019 rok (uchwała w załączeniu).
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Ad. 11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze,
Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu).
Wytłumaczył, że niniejsza aktualizacja obowiązującego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka,
Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne, dotyczy uszczegółowienia działań
wynikających z założeń obowiązującego dokumentu o rozbudowę opisu w zakresie
planowanego do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana
źródeł ciepła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020. Wyjaśnił, że przyjęty dokument będzie stanowił załącznik do
wniosku aplikacyjnego, jaki zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie. Następnie omówił poszczególne zmiany wprowadzone do
Planu składające się na jego aktualizację.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii przez Komisję
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– Bolesław Pudłowski stwierdził, że Komisja wydała pozytywną opinię – oddano 5 głosów
„za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XL/ 298 /2018
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe,
Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne (uchwała w załączeniu).
Ad. 12-13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu).
Wytłumaczył, iż projekty uchwał zakładają wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów
najmu lokali znajdujących się na piętrze budynku handlowo-usługowego, stanowiącego
własność Gminy Krościenko Wyżne, położonego w Krościenku Wyżnym przy
ul. Południowej 1. Wyjaśnił, że z uwagi na chęć kontynuacji umów przez dotychczasowych
najemców, będących organizacjami działającymi na terenie gminy, uzasadnionym jest
podjęcie przedmiotowych uchwał, albowiem dobiegają końca trzyletnie okresy najmu tych
lokali. Wskazał, iż przepisy ustawy o samorządzie gminnym wymagają podjęcia uchwały
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w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zamierzają zawrzeć
kolejną umowę, której przedmiotem jest ten sam lokal. Podkreślił, iż podjęcie uchwał
umożliwi zawarcie umów z dotychczasowymi najemcami na okres 5 lat.
Następnie Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii przez
Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– Bolesław Pudłowski stwierdził, że Komisja wydała jednogłośnie pozytywne opinie do obu
tych projektów.
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XL/ 299 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (w załączeniu)
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad kolejnym projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XL/ 300 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (w załączeniu)
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 15-minutową przerwę w obradach w godz. 1245-1300.
Ad. 14
Po wznowieniu obrad rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania
części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego –„Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych w 2019 roku”.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu). Stwierdził,
że corocznie proponuje się przyjęcie do wykonania zadania z zakresu właściwości powiatu
krośnieńskiego, polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych o łącznej długości
9,151 km. Poinformował, że wynegocjowana kwota dotacji z Powiatem Krośnieńskim za
1 km zimowego utrzymania wyniesie 4 500,00 zł brutto, a ogółem kwota przeznaczona na
realizację zadania w 2018 roku to 41 179,50 zł. Zaznaczył, iż szczegóły
w tym zakresie określi porozumienie zawarte pomiędzy gminą a powiatem, które stanowi
załącznik do projektu niniejszej uchwały. Zaznaczył, że przejęcie zadania, jak pokazuje
doświadczenie sprzed kilkunastu lat, pozwoli na jego skuteczniejszą realizację aniżeli
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uczyniłby to powiat. Podsumowując uzasadnił, iż podjęcie uchwały umożliwi zawarcie
stosownego porozumienia.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii Komisji
do projektu.
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 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XL/ 301 /2018
w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu
Krośnieńskiego –„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2019 roku” (w załączeniu).
Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2019 roku”.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu).
Wytłumaczył, iż przedmiotowy projekt bezpośrednio powiązany ze wcześniejszą uchwałą,
zakłada zaciągnięcie zobowiązania na 2019 rok w wysokości 41 179,50 zł na realizację
zadania obejmującego zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w 2019 roku.
Zaznaczył, że podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione, albowiem zadanie to wykracza
poza granice budżetu gminy na 2018 rok. Stąd jak uzasadnił Rada Gminy zobowiązana jest
ustalić i zabezpieczyć wielkość zobowiązań wybiegających poza bieżący rok budżetowy.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o opinię Komisji.
Radny Zdzisław Omachel – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XL/ 302 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania
pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2019 roku” (w załączeniu)
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Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości
Krościenko Wyżne”.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Jan Omachel (projekt w załączeniu).
Przypomniał, iż w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę oświetlenia ścieżki
pieszo-rowerowej, którego realizacja przewidziana jest na przełomie obecnego i przyszłego
roku, celem podpisania umowy koniecznym jest zaciągnięcie zobowiązania na realizację tego
przedsięwzięcia w wysokości 302 388,25 zł. Uzupełnił, że takie rozwiązanie jest zgodnie
z wymogami ustawy - Prawo zamówień publicznych, zabraniającej dzielenia zamówienia na
części i tym samym umożliwi zawarcie umowy na całkowitą wartość zadania. Jednocześnie
poinformował, że zabezpieczone środki finansowe obejmują również wynagrodzenie
inspektora sprawującego nadzór inwestorski. Nadmienił, iż zadanie obejmuje wykonanie
oświetlenia całej ścieżki pieszo-rowerowej, a zakończenie inwestycji planowane jest do końca
kwietnia przyszłego roku.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii Komisji do
projektu uchwały.
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 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XL/ 303 /2018
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania
pn. „Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Krościenko Wyżne”
(w załączeniu).
Ad. 17
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) zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 512,89 zł, w tym:
a) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie
6 012,89 zł;
b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 13 000,00 zł;
c) w dziale 855 – Rodzina w kwocie 2 500,00 zł;
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2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 512,89 zł, w tym:
a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 13 000,00 zł,
b) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 6 012,89 zł,
c) w dziale 855 – Rodzina w kwocie 2 500,00 zł;
3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 100,00 zł, w tym:
a) w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 5 000,00 zł,
b) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 700,00 zł,
c) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 000,00 zł,
d) w dziale 855 – Rodzina w kwocie 3 400,00 zł;
4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 100,00 zł, w tym:
a) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 700,00 zł,
b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 3 000,00 zł,
c) w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 3 400,00 zł,
d) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 5 000,00 zł,
e) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000,00 zł;
5) zwiększa się kwotę dotacji celowej dla Gminy Krosno za dzieci z terenu gminy
Krościenko Wyżne uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Krosno
o kwotę 13 000,00 zł;
6) zmniejsza się kwotę dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
/Fundusz Wsparcia Policji/ w kwocie 700,00 zł przeznaczonej na zakup bezkontaktowego
analizatora dla Rewiru dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec poprosił o przedstawienie opinii przez
Komisję 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 głosów nie zabrano, w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
wobec czego Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR XL/ 304 /2018
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok
(w załączeniu).
Ad. 18
Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy o osobach, które nie
złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach
stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem
i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia oraz działaniach podjętych
w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach
majątkowych.
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Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie
gminnym z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2017 r. wywiązały się wszystkie
zobowiązane osoby tj. kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby pełniące funkcje
kierownicze w urzędzie gminy oraz pracownicy urzędu wydający decyzje administracyjne
w imieniu wójta. Wyjaśnił, że osoby te złożyły oświadczenia majątkowe w ustawowym
terminie tj. do dnia 30 kwietnia br., a oświadczenia wraz z kopią zeznań o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2017 zostały przesłane do Urzędu Skarbowego
w Krośnie celem dokonania analizy. W wyniku dokonanej analizy Urząd Skarbowy
stwierdził:
1) w oświadczeniach 9 osób nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości – bez uwag.
2) w pozostałych 5 oświadczeniach między innymi:
a) nie zastosowano się do pkt 3 uwag do oświadczenia poprzez nie określenie
przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku odrębnego lub
wspólnego,
b) nie wykazano składników mienia ruchomego, których wartość przekracza
10 000 złotych,
c) nie podano powierzchni mieszkania,
d) nie podano w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto wymienione kredyty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Dębiec przedstawił przedmiotową
informację w odniesieniu do radnych Gminy Krościenko Wyżne. Stwierdził on, że zgodnie
z przepisami ustawy o samorządzie gminnym obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych
za 2017 r. ciążył na 15 radnych. Stwierdził ponadto, że wszyscy radni złożyli oświadczenia
w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia br. i oświadczenia te wraz z kopią zeznań
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2017 zostały przesłane do Urzędu
Skarbowego w Kroście celem dokonania analizy. Urząd Skarbowy stwierdził:
1) w oświadczeniach 4 osób nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości – bez uwag;
2) w pozostałych (11 oświadczeniach) stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące m.in.:
a) nie zastosowano się do pkt 3 uwag do oświadczenia poprzez nie określenie
przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku odrębnego lub
wspólnego,
b) błędnie wykazano przychody zamiast dochodów,
c) nie wykazano diet z tytułu pełnienia funkcji radnego,
d) podano kwoty zobowiązań w wysokości jak wg. stanu na 31.12.2016 r., natomiast
winna być wykazana wysokość wg. stanu na dzień zaistnienia zdarzenia, z którym
przepisy wiążą obowiązek złożenia oświadczenia,
e) wykazano łączny dochód z umowy zlecenia z dietami z tytułu pełnienia obowiązków
radnego zamiast oddzielnie z każdego tytułu.
f) zawyżono kwotę przychodu z tytułu praw autorskich, co jest niezgodne z zeznaniem
podatkowym,
g) nie zastosowano się do pkt 2 do uwag, który mówi, że w wolnych polach należy napisać
„nie dotyczy”.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec zwrócił uwagę, iż opisane błędy formalne były już
wskazywane w pismach Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie za poprzednie okresy.
W związku z tym zwrócił uwagę, aby dołożyć starań w trakcie weryfikacji oświadczeń
majątkowych pod kątem prawidłowości ich wypełniania. Jednocześnie poinformował, iż treść
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oświadczeń majątkowych radnych Gminy Krościenko Wyżne opublikowano w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Krościenko Wyżne.
Ad. 19
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
Wójt Gminy – Jan Omachel zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm) przekazał i przedstawił radnym informację
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krościenko Wyżne w roku szkolnym
2017/2018 (informacja w załączeniu).
Ad. 20
Podsumowanie VI kadencji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec podziękował wszystkim za minioną kadencję i 4 lata
pracy. W swojej wypowiedzi podkreślił, że był to okres konstruktywnej i dobrze wykonanej
pracy. Zauważył, że dyskusje jakie w tym czasie wywiązywały się na forum Rady Gminy
nigdy nie miały złośliwego charakteru, a wszyscy w swoich wypowiedziach i inicjatywach
mieli na uwadze nadrzędny cel, którym było dobro Naszej Gminy. Podkreślił, iż
z perspektywy 20 lat przepracowanych w samorządzie mijająca kadencja była
najspokojniejszą w całej historii Gminy. Na zakończenie swojej wypowiedzi jeszcze raz
podziękował za wszystkie inicjowane w tym czasie działania.
Następnie Wójt Gminy – Jan Omachel podziękował wszystkim za 4 lata wspólnej pracy,
podczas których odbyto 40 sesji. Zaznaczył, iż miniony okres był czasem bardzo dobrym pod
względem inwestycyjnym. Zauważył, że w trakcie kadencji w zdecydowanej większości
udało się zrealizować zaplanowane zadania. Wyraził też nadzieję, że inicjatywy te spotkają
się z pozytywnym odbiorem mieszkańców.
Ad. 21
Przystąpiono do realizacji punktu w brzmieniu „Wolne wnioski, interpelacje
i zapytania”.
Radny Piotr Kasperkowicz zwracając się do Wójta dopytał o szanse na podjęcie działań
w temacie ulicy Wąskiej.
Wójt Gminy – Jan Omachel poinformował, iż obecnie zlecono opracowanie projektu
przebudowy pierwszego odcinka ulicy Wąskiej. Zaznaczył, iż starania koncentrują się na tym,
aby przebudowę tej drogi wykonywać etapami.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec dopytał w kwestii wstępnych projektów planów
finansowych do przyszłorocznego budżetu gminy.
Wójt Gminy – Jan Omachel wytłumaczył, że projekt budżetu zostanie przygotowany do
15 listopada br. Zapowiedział, że projekt ten w pierwszej kolejności zabezpieczy wydatki
sztywne wynikające z realizowanych zadań dotyczących oświaty, pomocy społecznej, kultury
i sportu, a także zobowiązania wynikające z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.
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Zapewnił, iż zadania będą realizowane sukcesywnie według priorytetów i zasady
zrównoważonego rozwoju.
Przewodniczący Rady – Antoni Dębiec poinformował radnych o wyznaczeniu podmiotu
zobowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej
pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej, orzeczonej w zamian nieściągalnej
grzywny. Mając na uwadze powyższe objaśnił, iż wyznaczono Urząd Gminy jako podmiot
zobligowany do przyjęcia skazanych, a przedmiotowa informacja stanowi wykonanie
obowiązku określonego w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia
wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr. 98, poz. 634).
Więcej głosów nie zabrano.
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 XL Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens
PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Antoni Dębiec

