P R O T O K Ó Ł NR I/2018
z sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 19 listopada 2018 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1600 i trwało do godz. 1715, z dwiema przerwami:
20 i 15 minutowymi w godz. 1620 – 1640, 1650 – 1705.
Siedzibą posiedzenia była sala konferencyjna Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg załączonej listy obecności. Obecnych 14 radnych (wszyscy obecni).
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Mateusz Liput
- Jan Omachel
- Grażyna Rugiełło
- Mariusz Lorens
(lista obecności w załączeniu)

- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
- Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze
Wójta oraz Radnych Gminy Krościenko Wyżne.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Krościenko Wyżne.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
7. Zamknięcie sesji.
Ad. 1
Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) najstarszy wiekiem radny obecny na sesji – Bolesław
Pudłowski otworzył obrady I sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
W dalszej części posiedzenia radny senior – Bolesław Pudłowski powitał zaproszonych gości
w tym dotychczasowego Wójta Gminy Pana Jana Omachla oraz nowo wybranego Wójta Gminy
Pana Mateusza Liputa, Panią Skarbnik – Grażynę Rugiełło, Sołtysa Sołectwa Pustyny – Pana
Wiesława Gomółkę, Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pana – Mariusza
Lorensa, obecnych na posiedzeniu mieszkańców Gminy i tych, którzy przed komputerami za
pośrednictwem łącza internetowego mogą śledzić obrady oraz wszystkich radnych.
Radny Bolesław Pudłowski przypomniał zgromadzonym, iż porządek dzisiejszej sesji Rady
Gminy został przygotowany przez Komisarza Wyborczego w Krośnie I, zgodnie
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z postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gminy
i rad powiatów.
Ad. 2
W dalszej kolejności Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Mariusz Lorens
dokonał wręczenia zaświadczeń o wyborze Wójtowi oraz Radnym Gminy Krościenko Wyżne.
Ad. 3
W punkcie trzecim, prowadzący posiedzenie radny Bolesław Pudłowski odczytał treść
roty ślubowania i jako pierwszy złożył ślubowanie o treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców” i wypowiedział słowo: „Ślubuję” dodając zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po odczytaniu roty ślubowania wywołani kolejno radni powstali i wypowiadali słowa:
„Ślubuję – Tak mi dopomóż Bóg”:
Bystrańska Małgorzata
Homotnik Dariusz
Kielar Marzena Barbara
Lenart Zenon Józef
Liput Stefan
Lorens Piotr
Najbar Beata Elżbieta
Niżnik Tomasz Marcin
Podkul Krzysztof
Przymusińska Aleksandra Joanna
Such Eugeniusz Józef
Wierdak Stanisław Michał
Wojtuń Robert
Wszyscy wyżej wymienieni radni złożyli ślubowanie, o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
Prowadzący posiedzenie – radny Bolesław Pudłowski stwierdził, że wyżej wymienione osoby
składając ślubowanie objęły mandat radnego Gminy Krościenko Wyżne.
Ad. 4
W czwartym punkcie porządku obrad przystąpiono do stwierdzenia prawomocności
obrad. Na podstawie listy obecności prowadzący posiedzenie radny Bolesław Pudłowski
stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych Gminy Krościenko Wyżne, co stanowi quorum
niezbędne do prowadzenia obrad, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz
podejmowanie prawomocnych i stosownych uchwał.

Ad. 5
W piątym punkcie posiedzenia Rady Gminy Krościenko Wyżne przystąpiono
do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.
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Prowadzący posiedzenie radny Bolesław Pudłowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na
Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne. Zauważył, że zgłoszony kandydat musi
wyrazić zgodę na kandydowanie.
Radny Eugeniusz Such zgłosił radnego Krzysztofa Podkula.
Radny Krzysztof Podkul wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Dariusz Homotnik zgłosił radnego Zenona Lenarta.
Radny Zenon Lenart wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie radny Stanisław Wierdak złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów
na Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.
W związku z powyższym prowadzący posiedzenie radny Bolesław Pudłowski zarządził
głosowanie nad wnioskiem o zamknięciem listy kandydatów. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
(imienny wykaz z głosowania w sprawie zgłoszonego wniosku w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Prowadzący posiedzenie stwierdził, że lista kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy
Krościenko Wyżne została zamknięta.
Następnie prowadzący posiedzenie radny Bolesław Pudłowski poprosił radnych o zgłaszanie
kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne głosowanie w celu
dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne. Zaproponował,
aby Komisja Skrutacyjna składała się z 3 radnych. Dodał, iż kandydaci do składu Komisji
Skrutacyjnej nie mogą kandydować na Przewodniczącego Rady.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni:
1) Radny Stanisław Wierdak zgłosił radną Aleksandrę Przymusińską. Radna Aleksandra
Przymusińska wyraziła zgodę.
2) Radny Piotr Lorens zgłosił radnego Tomasza Niżnik. Radny Tomasz Niżnik wyraził
zgodę.
3) Radny Dariusz Homotnik zgłosił radną Beatę Najbar. Radna Beata Najbar wyraziła
zgodę.
W dalszej części prowadzący posiedzenie zarządził głosowanie nad powołaniem Komisji
Skrutacyjnej w ww. składzie osobowym.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.

4

(imienny wykaz z głosowania w sprawie zgłoszonego wniosku w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Prowadzący obrady – radny Bolesław Pudłowski stwierdził, że Rada Gminy Krościenko
Wyżne powołała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1) Radna Aleksandra Przymusińska,
2) Radny Tomasz Niżnik,
3) Radna Beata Najbar.
Radny senior Bolesław Pudłowski ogłosił przerwę w obradach, celem wyłonienia
Przewodniczącego spośród członków Komisji Skrutacyjnej oraz poprosił Komisję
o przygotowanie kart do głosowania.
Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Tomasz Niżnik
objaśnił sposób głosowania.
Następnie radny Stefan Liput złożył wniosek, aby kandydaci na Przewodniczącego Rady
Gminy przybliżyli, jak postrzegają swoje zadania.
Prowadzący obrady radny senior Bolesław Pudłowski zarządził głosowanie złożonego przez
radnego wniosku. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 3 radnych,
- „przeciw” 8 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
(imienny wykaz z głosowania w sprawie zgłoszonego wniosku w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Prowadzący obrady poinformował, że wniosek zgłoszony przez radnego Stefana Liputa został
odrzucony.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne nad kandydaturami
na Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Po głosowaniu radny senior Bolesław Pudłowski zarządził przerwę w posiedzeniu
w godz. 1650 – 1705 celem przeliczania głosów.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Tomasz Niżnik odczytał protokół
sporządzony przez Komisję Skrutacyjną z przeprowadzonego głosowania i zapoznał
zgromadzonych z wynikiem. Stwierdził on, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” wyborem radnego Krzysztofa Podkula na Przewodniczącego Rady Gminy głosowało
12 radnych,
- „za” wyborem radnego Zenona Lenarta na Przewodniczącego Rady Gminy głosowało
2 radnych.
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Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radny Krzysztof Podkul
został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy Krościenko Wyżne (protokół Komisji
Skrutacyjnej w załączeniu do uchwały).
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Tomasz Niżnik złożył na ręce prowadzącego obrady
radnego Bolesława Pudłowskiego protokół w 4 egzemplarzach sporządzony przez Komisję
Skrutacyjną wraz z kartami do głosowania.
Prowadzący posiedzenie stwierdził, że na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Rada
Gminy Krościenko Wyżne podjęła UCHWAŁĘ NR I/ 1 /2018 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne (uchwała w załączeniu).
Radny Zenon Lenart w kwestii formalnej zauważył, że należy przegłosować uchwałę. Radny
podniósł, iż tej uchwały jeszcze nie głosowano i dlatego otrzymany projekt należy
przegłosować w sposób jawny.
Wójt Gminy - Jan Omachel wytłumaczył, że: „głosowanie już się odbyło i nie trzeba głosować”.
Radny Zenon Lenart dopytał, w którym momencie odbyło się głosowanie. Zaznaczył,
że formalnie każda uchwała powinna być przegłosowana.
Prowadzący obrady – Bolesław Pudłowski stwierdził, że po zasięgnięciu opinii radcy prawnego
nie ma potrzeby przeprowadzania głosowania jawnego. Nadmienił, że było to rozpatrywane.
Następnie radny senior Bolesław Pudłowski pogratulował radnemu Krzysztofowi Podkulowi nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Krościenko Wyżne, któremu przekazał
dalsze prowadzenie obrad.
Ad. 6
Następnie przystąpiono do realizacji punktu porządku obrad w brzmieniu: „Złożenie
ślubowania przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne”.
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul oddał głos Wójtowi Gminy Krościenko
Wyżne Panu Mateuszowi Liput.
Mateusz Liput – Wójt Gminy Krościenko Wyżne złożył wobec Rady Gminy Krościenko
Wyżne ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy”. Po złożeniu powyższego ślubowania Wójt Gminy dodał zdanie:
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że z chwilą złożeniem ślubowania przed
radą gminy, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Pan Mateusz Liput objął obowiązki Wójta Gminy
Krościenko Wyżne.
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W dalszej części posiedzenia Wójt Mateusz Liput pogratulował Krzysztofowi Podkulowi
nowemu Przewodniczącemu Rady Gminy oraz radnym objęcia mandatu. Odnotował, że w dniu
dzisiejszym oficjalnie rozpoczęliśmy kadencję naszego samorządu. Ta kadencja jak zauważył
zbiega się z 100 rocznicą odzyskania niepodległości, wydarzeniem szczególnym
dla Naszej Ojczyzny. W myśl słów gen. Władysława Andersa zwrócił się do wszystkich
z prośbą „odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy”. Jednocześnie
wyraził przekonanie, że wszyscy tu obecni z chwilą złożenia ślubowania bezwarunkowo
wyrazili oddanie dobru naszej gminy, by rozwijała się ona równie dobrze jak do tej pory,
a może nawet lepiej. Zaznaczył, że gwarantem tego jest połączenie młodości i energii
z doświadczeniem, czego przykładem jest decyzja o powołaniu na funkcję zastępcy wójta Pana
Jana Omachla dotychczasowego wójta gminy. Uzupełnił, iż pomoże to płynnie zakończyć
poprzednią kadencję i skutecznie wejść w nową. Jak podkreślił jest to dobra decyzja, o której
słuszności w niedługim czasie z pewnością radni jak i mieszkańcy sami się przekonają.
Podsumowując podziękował najbliższym, żonie, rodzicom i przyjaciołom za obecność w tym
ważnym dniu, życząc sobie i wszystkim radnym dużo sił i satysfakcji w służbie na rzecz
mieszkańców Naszej Gminy.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul, który zwracając się
do wszystkich obecnych podziękował za obdarzenie zaufaniem oraz wybór na
Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne. Podkreślił, że jest to dla niego wielki
zaszczyt i odpowiedzialność. Jednocześnie wyraził nadzieję, że doświadczenie w pracy
samorządowej zdobyte przez ostatnie 3 kadencje pozwolą na godne sprawowanie mandatu
radnego i pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady. Zaznaczył, iż ma pełną świadomość,
że Nasza Gmina jest w bardzo dobrej kondycji i wiele zostało już zrobione, ale jak zauważył
jest też wiele do zrobienia. W tym miejscu podziękował dotychczasowemu wójtowi Janowi
Omachlowi za wielki wkład w rozwój gminy. Przypomniał, że to nie tylko dwie ostatnie
kadencje na stanowisku wójta, ale przede wszystkim stanowi on jeden z filarów powstania
Naszej Gminy. Jak podkreślił skład rady gminy tej kadencji to doświadczenie i młode
spojrzenie. Wobec tego wyraził przekonanie, że wspólnie możemy jeszcze wiele dokonać dla
dobra gminy i jej mieszkańców. Pogratulował nowemu wójtowi Mateuszowi Liputowi wyboru.
Jak zaznaczył: „jest to dla Pana początek pracy samorządowej, wielkie wyzwanie oraz
odpowiedzialność”. Podsumowując wyraził przekonanie, że wspólne działania i podejmowane
na tej sali decyzje sprawią, iż Nasza Gmina będzie się rozwijać, a Naszym Mieszkańcom będzie
się tutaj żyło tak dobrze jak nigdzie indziej.
Ad. 7
W ostatniej części posiedzenia wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy Krościenko Wyżne – Krzysztof Podkul podziękował wszystkim obecnym
za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął I Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens
PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Podkul

