P R O T O K Ó Ł NR II/2018
z sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 30 listopada 2018 roku
II Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne rozpoczęła się w dniu 30 listopada o godz. 1200
i została przerwana o godz. 1540. Obrady sesji kontynuowano w dniu 3 grudnia
od godz. 1500, a sesję zamknięto o godz. 1600. Siedzibą posiedzenia była sala konferencyjna
Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Obecni radni wg listy obecności. Obecnych 14 radnych (wszyscy obecni).
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Mateusz Liput
- Jan Omachel
- Grażyna Rugiełło
- Mariusz Ślusarczyk
- Wiesław Gomółka
- Lucyna Liput

- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne,
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
- Radca Prawny Urzędu Gminy Krościenko Wyżne,
- Sołtys Sołectwa Pustyny,
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym.

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

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krościenko Wyżne;
b) określenia liczby pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko
Wyżne oraz jej powołania;
c) określenia
liczby
pozostałych
członków
Komisji
Skarg,
Wniosków
i Petycji Rady Gminy Krościenko Wyżne oraz jej powołania;
d) powołania stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne;
e) zatwierdzenia Przewodniczących i ich Zastępców Komisji Rady Gminy Krościenko
Wyżne;
f) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne;
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krościenko
Wyżne;
h) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok.
7. Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce
między sesjami.
9. Zamknięcie obrad.
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Ad. 1
Rozpoczynając II w kadencji Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne Przewodniczący
Rady – Krzysztof Podkul otworzył obrady, powitał wszystkich radnych oraz obecnych na
posiedzeniu.
Ad. 2
W drugim punkcie porządku obrad prowadzący posiedzenie – Krzysztof Podkul na
podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum,
przy którym Rada Gminy Krościenko Wyżne może ważnie obradować i podejmować
uchwały.
Ad. 3
Następnie przystąpiono do przyjęcia porządku obrad.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zauważył, że radni otrzymali porządek obrad II
sesji wraz z zawiadomieniem o terminie jej zwołania oraz projektami uchwał. Wobec tego
dopytał w kwestii ewentualnych wniosków lub uwag do przedłożonego porządku.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: zawnioskował o zmianę proponowanego porządku obrad
poprzez wprowadzenie 4 dodatkowych projektów uchwał w pkt 6 tj.:
1) w podpunkcie j - projektu w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od żądania
zwrotu za posiłek i świadczenie rzeczowe.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: wytłumaczył, iż powyższe związane jest ze zmianą
rządowego programu przyjętego uchwałą Rady Ministrów. Jak zaznaczył projekt przedstawi
realizator z Gminnego Ośrodka z Pomocy Społecznej.
2) w podpunkcie k - projekt w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz ustalenia stawki takiej
opłaty.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: poinformował radnych o przygotowanym załączniku
ze stawkami obowiązującymi do tej pory.
3) w podpunkcie l – projekt w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: w uzasadnieniu zwrócił uwagę, że konieczność
wprowadzenia zmian w powyższej uchwale wynika z tego, że na terenie Gminy Krościenko
Wyżne powstał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z tym
niektóre frakcje odpadów tj. odpady niebezpieczne takie jak chemikalia, farby,
rozpuszczalniki, oleje oraz zużyte akumulatory, świetlówki, opakowania po środkach ochrony
roślin, opony i odpady budowlane będą odbierane wyłącznie w tym Punkcie. Jak wyjaśnił
obserwując funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy podjęliśmy
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decyzje o zmianie w harmonogramie odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości.
Ograniczona została na przykład częstotliwość odbioru szkła, było to raz na miesiąc teraz jest
raz na dwa miesiące. Odpady BIO zostały ograniczone w miesiącach zimowych od stycznia
do marca i od listopada do grudnia. Będą one zbierane raz na miesiąc. Ponadto
zrezygnowaliśmy z odbioru popiołu w workach, będzie on odbierany wyłącznie w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wszystko to wymaga wprowadzenia zmian
w stosownych uchwałach. Ponadto zapisy uchwały o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach nakładają nowy obowiązek przyjmowania skarg dotyczących nieprawidłowości
w świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. W związku z tym do
uchwały został dodany stosowny zapis regulujący tę kwestię.
4) w podpunkcie m – projekt zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: zmiany w regulaminie są ściśle związane ze zmianą wyżej
wymienionej uchwały. Zapisy dotyczące częstotliwości odbioru odpadów muszą być również
zapisane w regulaminie.
5) pozostałe punkty porządku obrad realizować zgodnie z kolejnością uwzględniającą
proponowaną zmianę.
Wobec braku innych wniosków do porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof
Podkul przystąpił do przegłosowania złożonych przez Wójta Gminy wniosków:
1) wprowadzenia projekt w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od żądania zwrotu za posiłek
i świadczenie rzeczowe.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty, a projekt uchwały
zostanie rozpatrzony w punkcie 6 lit. j.
2) wprowadzenia projekt w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz ustalenia stawki takiej
opłaty:
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).

4

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty, a projekt uchwały
zostanie rozpatrzony w punkcie 6 lit. k.
3) wprowadzenia projekt w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty, a projekt uchwały
zostanie rozpatrzony w punkcie 6 lit. l.
4) wprowadzenia projekt zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne:
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty, a projekt uchwały
zostanie rozpatrzony w punkcie 6 litera m.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił do
przegłosowania porządku obrad z uwzględnieniem zmian. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne
przyjęła porządek obrad II sesji.
Ad. 4
Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr I/2018 z I sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 19 listopada 2018 r.
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Ad. 5
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w tym krótkim czasie jaki
przypada na okres międzysesyjny (19-30 listopada) inicjowane działania skoncentrowały się
na sprawach organizacyjnych gminy związanych z przygotowaniem II sesji Rady Gminy.
Przygotowane w tym celu projekty uchwał mają na celu uregulowanie kwestii statutowych
związanych z wyborem wewnętrznych organów Rady Gminy - Wiceprzewodniczących oraz
członków poszczególnych Komisji oraz podatków tj. określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w nowym
roku budżetowym. Projekty te będą przedmiotem obrad dzisiejszej Rady.
W zakresie realizacji budżetu na rok bieżący podpisano umowę na realizację zadania
dotyczącego: „Wymiany paneli podłogowych w Sali Domu Ludowego w Pustynach”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) demontaż paneli podłogowych.
2) wyrównanie podłoża przez szlifowanie.
3) montaż paneli podłogowych z wykończeniem połączeń z posadzką.
Wymiana paneli w Sali Domu Ludowego w Pustynach stanowi realizację zadania, jakie
zostało wyodrębnione w budżecie gminy na rok bieżący w ramach środków przeznaczonych
na fundusz sołecki sołectwa Pustyny. Kwota całej inwestycji wyniosła 24 271,76 zł, z czego
20 230,70 zł to koszt z funduszu sołeckiego, a 4 041,06 środki budżetowe gminy.
Ponadto w dniu 20 listopada br. został ogłoszony przetarg na odbiór odpadów
komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne. Przedmiotem zamówienia podzielonego na
3 części była usługa polegająca, w zależności od wybranej części na:
1) odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Krościenko Wyżne i transporcie odpadów do RIPOK w Krośnie;
2) odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Krościenko Wyżne, transporcie i ich zagospodarowaniu odpadów;
3) odbiorze odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz ich
transporcie i zagospodarowaniu.
Termin składania ofert upłynął 28 listopada br. W zamówieniu podzielonym na
3 części złożono po 1 ofercie. Oferty zostały złożone przez Remondis KROeko Sp. z o.o.
w Krośnie.
W okresie od 19-30 listopada wydałam pięć zarządzeń dotyczących:
1) określenia liczby Zastępców Wójta Gminy Krościenko Wyżne oraz ich powołania;
2) upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Krościenko Wyżne;
3) wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Gminy Krościenko Wyżne;
4) powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Krościenko Wyżne;
5) udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Ponadto w dniu wczorajszym 29 listopada 2018 r. uczestniczyłem w Konwencie
wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Krośnieńskiego.
Zostało ogłoszone postępowanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg.
W otwartej dyskusji głosów nie zabrano.
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Ad. 6a)
Rozpatrzenie
projektu
oraz
podjęcie
uchwały
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krościenko Wyżne.

w

sprawie

wyboru

Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przypomniał, że zgodnie z § 15 pkt 2 Statutu
Gminy
Krościenko
Wyżne,
do
wewnętrznych
organów
Rady
należy
3 Wiceprzewodniczących. W związku z tym, że wybór Wiceprzewodniczących Rady odbywa
się w glosowaniu tajnym, poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady
Gminy Krościenko Wyżne. Poinformował, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie.
Radny Bolesław Pudłowski zgłosił kandydaturę radnego Eugeniusza Sucha. Radny Eugeniusz
Such wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Dariusz Homotnik zgłosił kandydaturę radnej Beaty Najbar. Radna Beata Najbar
wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Eugeniusz Such zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Wierdaka. Radny Stanisław
Wierdak wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatur radny Eugeniusz Such złożył wniosek o zamknięcie listy
kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poddał wniosek o zamkniecie listy kandydatów
na Wiceprzewodniczących pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził,
Wiceprzewodniczących Rady Gminy została zamknięta.

że

lista

kandydatów

na

Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: zgodnie z § 58 ust. 1 Statutu Gminy
w głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, a samo
głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród
siebie Przewodniczącym. Zaproponował powołanie 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej.
Przypomniał, iż osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład ww. Komisji. Następnie
poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni:
1) Radna Beata Najbar zgłosiła radnego Stefana Liputa. Radny Stefan Liput wyraził
zgodę.
2) Radna Aleksandra Przymusińska zgłosiła radnego Tomasza Niżnika. Radny Tomasz
Niżnik wyraził zgodę .
3) Radny Tomasz Niżnik zgłosił radną Aleksandrę Przymusińską. Radna Aleksandra
Przymusińska wyraziła zgodę.
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Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul dopytał o uwagi do proponowanego składu
Komisji Skrutacyjnej. Uwag nie zgłoszono. W związku z czym Przewodniczący Rady –
Krzysztof Podkul zaproponował przegłosowanie składu Komisji. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Prowadzący posiedzenie stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne powołała Komisję
Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krościenko
Wyżne.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się
Komisji, w tym wyłonienia Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowania kart
do głosowania.
Po powrocie członków Komisji Skrutacyjnej prowadzący posiedzenie wznowił obrady Rady
Gminy Krościenko Wyżne. Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Tomasz
Niżnik objaśnił sposób głosowania. Po stwierdzeniu i okazaniu radnym, że urna jest pusta
została ona przez członków Komisji zaplombowana. Następnie Komisja Skrutacyjna
przeprowadziła głosowanie tajne.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził przerwę w posiedzeniu celem
przeliczania głosów.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Tomasz Niżnik odczytał protokoły
Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania i zapoznał zgromadzonych z jego
wynikami. Stwierdził on, że liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi 14:
1) „za” wyborem radnego Stanisława Wierdaka na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
głosowało 12 radnych, 1 głos nieważny, 1 głos wstrzymujący się.
2) „za” wyborem radnej Beaty Najbar na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy głosowało
13 radnych, 1 głos przeciw;
3) „za” wyborem radnego Eugeniusza Sucha na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
głosowało 12 radnych, 1 głos nieważny, 1 głos wstrzymujący się.
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że:
1) radny Stanisław Wierdak,
2) radna Beata Najbar,
3) radny Eugeniusz Such,
– zostali wybrani na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krościenko Wyżne.
W związku z powyższymi wynikami głosowania Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul
odczytał uchwałę NR II/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Krościenko Wyżne - w załączeniu.
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Ad. 6b)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby pozostałych
członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne oraz jej powołania.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przypomniał, że zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym: „Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję
rewizyjną”. Przepisy wspomnianej ustawy zabraniają, aby przewodniczący oraz
wiceprzewodniczący Rady Gminy wchodzili w skład tejże Komisji. Z kolei § 73 ust. 1 Statutu
Gminy Krościenko Wyżne wskazuje, że Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie określonej w odrębnej
uchwale. Projekt przedstawionej uchwały określa, że liczba pozostałych członków Komisji
Rewizyjnej, oprócz Przewodniczącego i jego Zastępcy wynosi 1.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu osobowego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne radni zgłosili następujące
osoby:
- radny Piotr Lorens zgłosił radnego Eugeniusza Sucha. Kandydatura radnego Eugeniusza
Such nie mogła zostać przyjęta z uwagi na wybór na Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy.
- radna Aleksandra Przymusińska zgłosiła kandydaturę radnej Marzeny Kielar. Radna
Marzena Kielar wyraziła zgodę na kandydowanie.
- radny Eugeniusz Such zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Niżnik. Radny Tomasz
Niżnik wyraził zgodę na kandydowanie.
- radny Stefan Liput zgłosił kandydaturę radnego Zenona Lenarta. Radny Zenon Lenart
wyraził zgodę na kandydowanie.
- radny Bolesław Pudłowski zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Wierdaka.
Kandydatura radnego Stanisława Wierdaka nie mogła zostać przyjęta z uwagi na wybór
na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
- radny Tomasz Niżnik zgłosił kandydaturę radnego Piotra Lorensa. Radny Piotr Lorens
wyraził zgodę na kandydowanie.
Po dokonaniu ostatniego zgłoszenia radny Zenon Lenart zrezygnował i poprosił o wykreślenie
własnej kandydatury.
Następnie radny Stanisław Wierdak złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów do składu
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poddał złożony wniosek o zamknięcie listy pod
głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
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Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że lista kandydatów do składu
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne została zamknięta.
W dalszej kolejności w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy
głosowania jawnego poszczególni kandydaci zgłoszeni do składu Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Krościenko Wyżne otrzymali następującą ilość głosów (w głosowaniu uczestniczyło
14 radnych):
1) radna Marzena Kielar - 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”;
2) radny Tomasz Niżnik - 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”;
3) radny Piotr Lorens - 12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
(imienne wykazy z poszczególnych głosowań w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul odczytał uchwałę w sprawie określenia liczby
pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne oraz jej
powołania. W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
UCHWAŁA NR II/ 3 /2018 w sprawie określenia liczby pozostałych członków Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne oraz jej powołania - w załączeniu.
Ad. 6c)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby pozostałych
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko Wyżne oraz jej
powołania.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przypomniał, że zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym: „Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych
jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu
powołuje komisję Skarg, Wniosków i Petycji.”. Przepisy wspomnianej ustawy zabraniają, aby
przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy wchodzili w skład tejże Komisji.
Z kolei § 93a ust. 1 Statutu Gminy Krościenko Wyżne wskazuje, że Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji, składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz
pozostałych członków w liczbie określonej w odrębnej uchwale. Projekt przedłożonej
uchwały określa, że liczba pozostałych członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, oprócz
Przewodniczącego i jego Zastępcy wynosi 1.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu osobowego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.
Do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko Wyżne radni zgłosili
następujące osoby:
- radna Małgorzata Bystrańska zgłosiła radną Aleksandrę Przymusińską,
- radna Marzena Kielar zgłosiła radnego Dariusza Homotnika,
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-

radna Aleksandra Przymusińska zgłosiła radną Małgorzatę Bystrańską.

Wszyscy ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń radny Stanisław Wierdak złożył wniosek o zamknięcie listy
kandydatów do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poddał złożony wniosek pod głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że lista kandydatów do składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy została zamknięta.
W dalszej kolejności w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy
głosowania jawnego poszczególni kandydaci zgłoszeni do składu Komisji Skarg Wniosków
i Petycji Rady Gminy Krościenko Wyżne otrzymali następującą ilość głosów (w głosowaniu
uczestniczyło 14 radnych):
1) radna Aleksandra Przymusińska - 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”;
2) radny Dariusz Homotnik – 14 głosów „za”;
3) radna Małgorzata Bystrańska - 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
(imienne wykazy z poszczególnych głosowań w załączeniu do protokołu).
Wobec powyższego prowadzący posiedzenie stwierdził, że członkami Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko Wyżne zostali wybrani:
1) radna Aleksandra Przymusińska,
2) radny Dariusz Homotnik,
3) radna Małgorzata Bystrańska.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
liczby pozostałych członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko
Wyżne oraz jej powołania. W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że Rada Gminy podjęła UCHWAŁĘ
w sprawie określenia liczby pozostałych członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Krościenko Wyżne oraz jej powołania - w załączeniu.
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Ad. 6d)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji
Rady Gminy Krościenko Wyżne
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym oraz § 16 ust. 1 Statutu Gminy Krościenko Wyżne: „Rada powołuje
następujące stałe Komisje: Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich,
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Uchwałą Nr I/5/2006 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie
powołania i ustalenia liczbowego składu stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne
wraz z przedmiotem ich działania, ustalono następujący skład liczbowy stałych Komisji Rady
Gminy:
1) Komisja Budżetu i Finansów w składzie 5 osób,
2) Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w składzie 5 osób,
3) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie 5 osób.
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o zgłaszanie kandydatów do
składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy.
Do składu Komisji Budżetu i Finansów radni zgłosili następujące osoby:
- radny Tomasz Niżnik zgłosił radnego Eugeniusza Sucha.
- radna Marzena Kielar zgłosiła radnego Roberta Wojtunia.
- radny Stanisław Wierdak zgłosił radnego Bolesława Pudłowskiego.
- radny Robert Wojtuń zgłosił radną Marzenę Kielar.
- radny Eugeniusz Such zgłosił radnego Tomasza Niżnika.
- radny Zenon Lenart zgłosił własną kandydaturę.
Wszyscy ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń radny Stanisław Wierdak złożył wniosek o zamknięcie listy
kandydatów do składu Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poddał złożony wniosek pod głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 1 radny.
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że lista kandydatur do składu Komisji
Budżetu i Finansów została zamknięta.
W kwestii formalnej radny Zenon Lenart zapytał, czy ograniczenie liczby członków komisji
nie jest ograniczeniem działalności radnego. Zaznaczył, że radny ma prawo uczestniczyć
w dwóch komisjach według swojego wyboru, więc ustalenie ilości jest ograniczeniem pracy
radnego w komisjach rady.

12

Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: proszę mecenasa o ustosunkowanie się do
pytania.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk: Wysoka Rado uważam, że tutaj nie ma ograniczenia,
bo zgodnie ze Statutem rada gminy powołuje 3 stałe komisje i został określony w 2006 roku
uchwałą skład liczbowy tych komisji. Dodatkowo zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu radny może
być członkiem najwyżej 2 komisji stałych. Oznacza to, że radny może być maksymalnie
w 2 komisjach stałych, oczywiście przepisy ustawy o samorządzie gminnym mówią, że
obowiązkiem radnego jest uczestniczenie w pracach komisji. W związku z tym, że zostało
tutaj zgłoszonych 6 kandydatów do Komisji Budżetu i Finansów, Rada powinna z tych
6 kandydatów wybrać 5, którzy uzyskają największa liczbę głosów.
W dalszej kolejności w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy
głosowania jawnego poszczególni kandydaci zgłoszeni do składu Komisji Budżetu
i Finansów otrzymali następującą ilość głosów (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych):
1) radny Eugeniusz Such - 14 głosów „za”;
2) radny Robert Wojtuń - 14 głosów „za”;
3) radny Bolesław Pudłowski - 14 głosów „za”;
4) radna Marzena Kielar - 14 głosów „za”;
5) radny Tomasz Niżnik - 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,
6) radny Zenon Lenart - 5 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 8 głosów „wstrzymujących się”.
(imienne wykazy z poszczególnych głosowań w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że ustalono następujący skład komisji
Budżetu i Finansów:
1) radny Eugeniusz Such;
2) radny Robert Wojtuń;
3) radny Bolesław Pudłowski;
4) radna Marzena Kielar;
5) radny Tomasz Niżnik.
Następnie przystąpiono do ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o zgłaszanie kandydatów:
- radny Stanisław Wierdak zgłosił radną Aleksandrę Przymusińską. Radna Aleksandra
Przymusińska wyraziła zgodę na kandydowanie.
- radny Piotr Lorens zgłosił radnego Stanisława Wierdaka. Radny Stanisław Wierdak
wyraził zgodę na kandydowanie.
- radny Dariusz Homotnik zgłosił radną Beatę Najbar. Radna Beata Najbar wyraziła zgodę
na kandydowanie.
- radna Aleksandra Przymusińska zgłosił radnego Piotra Lorensa. Radny Piotr Lorens
wyraził zgodę na kandydowanie.
- radny Bolesław Pudłowski zgłosił radnego Zenona Lenarta. Radny Zenon Lenart nie
wyraził zgody na kandydowanie.
- radna Aleksandra Przymusińska zgłosiła radną Małgorzatę Bystrańską. Radna Małgorzata
Bystrańska nie wyraziła zgody na kandydowanie.
- radny Bolesław Pudłowski zgłosił radnego Stefana Liputa. Radny Stefan Liput nie wyraził
zgody na kandydowanie.
- Przewodniczący Krzysztof Podkul zgłosił radnego Tomasza Niżnika. Radny Tomasz
Niżnik wyraził zgodę na kandydowanie.
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Wobec braku innych zgłoszeń radny Piotr Lorens złożył wniosek o zamknięcie listy
kandydatów do składu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poddał złożony wniosek pod głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że lista kandydatur do składu Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich została zamknięta.
W dalszej kolejności w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy
głosowania jawnego poszczególni kandydaci zgłoszeni do składu Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Obywatelskich otrzymali następującą ilość głosów (w głosowaniu uczestniczyło
14 radnych):
1) radna Aleksandra Przymusińska - 12głosów „za”, 2 głosy „przeciw”;
2) radny Stanisław Wierdak - 14 głosów „za”;
3) radna Beata Najbar - 14 głosów „za”;
4) radny Piotr Lorens - 14 głosów „za”;
5) radny Tomasz Niżnik - 14 głosów „za”.
(imienne wykazy z poszczególnych głosowań w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że ustalono następujący skład komisji
Budżetu i Finansów:
1) radna Aleksandra Przymusińska;
2) radny Stanisław Wierdak;
3) radna Beata Najbar;
4) radny Piotr Lorens;
5) radny Tomasz Niżnik.
W dalszej kolejności zgłaszano kandydatów do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radni zgłosili
następujące osoby:
- radny Stanisław Wierdak zgłosił radnego Bolesława Pudłowskiego.
- radny Bolesław Pudłowski zgłosił radnego Stanisława Wierdaka.
- radna Małgorzata Bystrańska zgłosiła radnego Roberta Wojtunia.
- radna Beata Najbar zgłosiła radnego Stefana Liputa.
- radny Robert Wojtuń zgłosił radną Małgorzatę Bystrańską.
Radny Zenon Lenart: może mogę chociaż w jednej komisji brać udział, nie wiem proszę
Państwa jeżeli w ten sposób dalej się tu będą toczyć te obrady to uważam, że łamane jest
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podstawowa zasada umożliwienia radnemu pracy w komisjach. Radny może uczestniczyć
w dwóch komisjach i powinien mieć do tego prawo. Pozostawiam to bez komentarza.
-

radny Tomasz Niżnik zgłosił radnego Zenona Lenarta.

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radny Stanisław Wierdak złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko Wyżne.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych.
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że lista kandydatów do składu Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska została zamknięta.
W dalszej kolejności w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy
głosowania jawnego poszczególni kandydaci zgłoszeni do składu Komisji Rozwoju,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska otrzymali następującą ilość głosów (w głosowaniu
uczestniczyło 14 radnych):
1) radny Bolesław Pudłowski - 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”;
2) radny Stanisław Wierdak - 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”;
3) radny Robert Wojtuń - 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”;
4) radny Stefan Liput - 11 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”;
5) radna Małgorzata Bystrańska - 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”;
6) radny Zenon Lenart – 6 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 6 głosów „wstrzymujących się”.
(imienne wykazy z poszczególnych głosowań w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że ustalono następujący skład osobowy Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1) radny Bolesław Pudłowski;
2) radny Stanisław Wierdak ;
3) radny Robert Wojtuń;
4) radny Stefan Liput ;
5) radna Małgorzata Bystrańska.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul odczytał uchwałę w sprawie powołania stałych
Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne. Następnie zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 1 radny,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do niniejszego protokołu).
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UCHWAŁA NR II/ 5 /2018 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy
Krościenko Wyżne - w załączeniu.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę celem ukonstytuowania się Komisji,
tj. dokonania wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących poszczególnych
Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Ad. 6e)
Po wznowieniu obrad przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia Przewodniczących i ich Zastępców Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przypomniał, iż zgodnie z § 66 Statutu Gminy
pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub zastępca Przewodniczącego Komisji,
wybrany przez członków danej Komisji i zatwierdzony przez Radę. W myśl natomiast
§ 73 ust. 2 i § 93a ust. 2 Statutu Gminy Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zatwierdza Rada. Jednocześnie
Przewodniczący poprosił członków poszczególnych Komisji o przedstawienie informacji
z przeprowadzonego wyboru Przewodniczących i ich Zastępców:
1) Komisja Rewizyjna:
a) Przewodniczący
b) Zastępca Przewodniczącego

- Radny Piotr Lorens,
- Radna Marzena Kielar;

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
a) Przewodniczący
b) Zastępca Przewodniczącego

- Radna Aleksandra Przymusińska,
- Radny Dariusz Homotnik;

3) Komisja Budżetu i Finansów:
a) Przewodniczący
b) Zastępca Przewodniczącego

- Radny Eugeniusz Such,
- Radny Robert Wojtuń;

4) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
a) Przewodniczący
- Radny Bolesław Pudłowski,
b) Zastępca Przewodniczącego
- Radny Stefan Liput;
5) Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich:
a) Przewodniczący
- Radny Stanisław Wierdak,
b) Zastępca Przewodniczącego
- Radna Beata Najbar.
Wobec powyższego prowadzący posiedzenie - Krzysztof Podkul zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących i ich Zastępców Komisji
Rady Gminy Krościenko Wyżne.
W zarządzonym głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).

16

UCHWAŁA NR II/ 6 /2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących i ich Zastępców
Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne – w załączeniu.
Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. W trakcie przerwy odbyły się posiedzenia
Komisji Rady Gminy w celu zaopiniowania projektów przygotowanych na dzisiejszą sesję
Rady.
Ad. 6f)
Po wznowieniu obrad stan osobowy Rady Gminy Krościenko Wyżne wynosił
13 radnych. Obrady po usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady opuścił radny
Stanisław Wierdak.
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul przedstawił uzasadnienie do projektu
uchwały. Stwierdził, iż w związku z dokonaniem wyboru oraz złożonym ślubowaniem przez
Wójta Gminy Krościenko Wyżne – Pana Mateusza Liput ustalenie przez Radę Gminy
wynagrodzenia jest obligatoryjne. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych wynagrodzenie wójta ustala rada gminy w formie uchwały. Zgodnie
z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych dla stanowiska wójta w gminie do 15 tys.
mieszkańców od 1 lipca 2018 r.:
 wynagrodzenie zasadnicze wynosi kwotowo w granicach 3400 – 4700 zł,
 dodatek funkcyjny może być przyznany w wysokości do 1900 zł,
 dodatek specjalny, przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nie
przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
 dodatek za wysługę lat wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego od chwili ukończenia
5 roku pracy, powiększany corocznie o 1%, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia
zasadniczego.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii przez Komisję
Budżetu i Finansów.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że Komisja
proponuje uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne
w następującym brzmieniu:
„§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Krościenko Wyżne – Pana
Mateusza Liput w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 4 000,00 zł;
2) dodatek funkcyjny – 1 800,00 zł;
3) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego, tj. 1 740,00 zł;
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 6 % tj. 240 zł.”.
W otwartej dyskusji radnie nie zabrali głosu. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul
zarządził głosowanie w sprawie złożonego przez Komisję wniosku.
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W zarządzonym głosowaniu jawnym nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów
uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul odczytał uchwałę w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne:
„§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Krościenko Wyżne –
Pana Mateusza Liput w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 4 000,00 zł;
2) dodatek funkcyjny – 1 800,00 zł;
3) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego, tj. 1 740,00 zł;
4) ponadto Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa i inne
świadczenia według zasad określonych dla pracowników samorządowych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 19 listopada
2018 r.”.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie nad
projektem uchwały. W zarządzonym głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne
podjęła UCHWAŁĘ NR II/ 7 /2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Krościenko Wyżne – w złączeniu.
Ad. 6g)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poinformował, że uchwała została
przedstawiona przez Panią Skarbnik. Następnie poprosił o przedstawienie opinii
poszczególnych Komisji do projektu uchwały:
1) Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - oddano 5 głosów „za”
(jednogłośnie).
2) radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały – oddano 5 głosów „za” (jednogłośnie).
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3) radna Aleksandra Przymusińska stwierdziła, że Komisja Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – oddano 5 głosów „za”
(jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radny Zenon Lenart: w związku z tym, że nie miałem możliwości
wypowiedzieć się na komisjach proponuję, żeby w § 1 pkt. 2 lit. a, zmniejszyć do 0,59 zł tj.
o jeden grosz mniej w stosunku do projektu.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie w sprawie złożonego przez
radnego wniosku, aby § 1 pkt. 2 lit. a, kwotę 0,60 zł zastąpić kwotą 0,59 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
W zarządzonym głosowaniu jawnym nad wnioskiem uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 6 radnych,
- „przeciw” – 3 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 4 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie nad projektem
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Krościenko Wyżne wraz z przegłosowaną poprawką.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
UCHWAŁY NR II/ 8 /2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Krościenko Wyżne – w załączeniu.
Zastępca Wójta – Jan Omachel w sprawie formalnej złożył wniosek o zmianę porządku
obrad tj., aby pkt 6h przenieść w miejsce punktu 6i, a pozostałe punkty realizować zgodnie
z przyjętym porządkiem obrad.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił do przegłosowania złożonego wniosku
w sprawie zamiany punktów 6h z punktem 6i:
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Ad. 6h)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok.
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Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła projekt ww. uchwały wg zwiększeń oraz
zmniejszeń w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej
(projekt uchwały w załączeniu). W szczególności stwierdziła ona, że:
1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 591,00 zł w dziale 855 – Rodzina
w kwocie 600,00 zł;
2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 300,00 zł, w tym:
a) w dziale 852 - Pomoc społeczna w kwocie 21 300,00 zł;
b) w dziale 855 - Rodzina w kwocie 3 000,00 zł;
3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 300,00 zł, w tym:
a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 300,00 zł,
b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 19 000,00 zł;
4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 000,00 zł.
5) zmniejsza się dotację celową dla Gminy Krosno o kwotę 5 300,00 zł, z przeznaczoną na
realizację zadania w zakresie udzielania schroniska osobom bezdomnym;
6) zmniejsza się dotację celową dla Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK
w Rzeszowie o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczoną na realizację zadania z zakresu
pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii przez Komisję
Budżetu i Finansów.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja jednogłośnie
pozytywnie 5 głosami „za” zaopiniowała bieżące zmiany w budżecie.
Głosów w dyskusji nie zabrano. W związku z tym prowadzący posiedzenie – Krzysztof
|Podkul zarządził głosowanie nad projektem w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2018 rok.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
UCHWAŁA NR II/ 9 /2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko
Wyżne na 2018 rok – w załączeniu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul złożył następujący wniosek:
w związku z wprowadzeniem dodatkowych punktów porządku obrad II sesji Rady Gminy
Krościenko Wyżne, na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Gminy Krościenko Wyżne, wnoszę
o przerwanie sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne i kontynowanie jej obrad
w dniu 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił do przegłosowania złożonego wniosku:
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W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 1 radny,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że II sesja Rady Gminy Krościenko
Wyżne została przerwana. Obrady sesji będą kontynuowane w dniu 3 grudnia 2018 r.
(poniedziałek) godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
KONTYNUACJA OBRAD II SESJI RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
w dniu 3 grudnia 2018 roku
W dniu 3 grudnia o godz. 1500 Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul wznowił obrady
II sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne przerwane w dniu 30 listopada 2018 r. Powitał
wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że
w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Krościenko
Wyżne może ważnie obradować i podejmować uchwały. Nieobecny radny Dariusz Homotnik
- usprawiedliwiony. Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.
Ad. 6i)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: nie będę czytał projektu, bo przed momentem
był on tematem na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Wobec tego poprosił
o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały:
1) Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zgłoszonymi
autopoprawkami - oddano „za” (jednogłośnie).
2) radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że Komisja pozytywnie jednogłośnie
zaopiniowała projekt uchwały.
3) radny Stanisław Wierdak stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
– oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu.
Przewodniczący Rady odczytał autopoprawki Wójta Gminy zgłoszone do projektu tj.:
1) w § 1 pkt 2 lit. b tiret 3 - nie mniej niż 25 ton i więcej - 2 120,00 zł proponowana stawka
została obniżona na do kwoty 2000,00 zł;
2) § 1 pkt 2 lit. c tiret 3 - nie mniej niż 31 ton i więcej stawkę - 3 120,00 zł, obniżono do
kwoty 2 900,00 zł;
3) § 1 pkt 4 lit. a tiret 4 - nie mniej niż 31 ton i więcej stawkę - 2 404,00 zł, obniżono do
kwoty 2 300,00 zł;
4) § 1 pkt 6 lit. c tiret 2 - nie mniej niż 38 t i więcej propozycja była - 1 712,00 zł, została
obniżona do kwoty 1 600,00 zł.
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Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie nad projektem
uchwały wraz z autopoprawkami.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne
podjęła UCHWAŁĘ NR II/10/2018 wraz z autopoprawkami w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych – w załączeniu.
Ad. 6j)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od
żądania zwrotu za posiłek i świadczenie rzeczowe.
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna
Liput. Wyjaśniła, że do tej pory obowiązywała uchwała NR XXXIII/261/2014 Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kwot
kryterium dochodowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Z uwagi na to że Rada Ministrów w dniu 15 października 2018 r. ustanowiła nowy program
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na
lata 2019-2023, który wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku i straci moc obecnie
obowiązująca uchwała, należy przyjąć nowy akt prawa miejscowego, aby zachować ciągłość
realizowanego zadania. Prawo do świadczeń osobom i rodzinom przysługuje, jeżeli dochód
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Nowy program
przewiduje wsparcie w zakresie dożywania osobom spełniającym kryterium dochodowe w
wysokości 150 % kryterium dochodowe. Dlatego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
gmina może udzielić wsparcie w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom
spełniającym kryterium 150 % kryterium, tylko w przypadku uchwalenia przez gminę
stosowanej uchwały, która podwyższa kryterium dochodowe do tego poziomu. Należy
podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywania w latach 2014-2018
obowiązywało takie samo kryterium dochodowe w wysokości 150 %, które było określone
w uchwale przyjętej przez Radę Gminy Krościenko Wyżne. Dlatego tez należy dostosować
przepis prawa, by osoby i rodziny, które znajdą się w trudnej sytuacji dochodowej i życiowej
mogły korzystać ze wsparcia i pomocy do 150 % kryterium w zakresie dożywania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albowiem ułatwi to i uskuteczni
działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa a także umożliwi zabezpieczenie potrzeb
żywieniowych. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji do
projektu uchwały:
1) radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
2) radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że Komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
3) radny Stanisław Wierdak stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
– oddano 4 głosy „za” (jednogłośnie).
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul 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,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne
podjęła UCHWAŁĘ II/11/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od żądania
zwrotu za posiłek i świadczenie rzeczowe – w załączeniu.
Ad. 6k)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz
ustalenia stawki takiej opłaty.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel. Stwierdził on,
że: 28 listopada doszło do otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wywóz odpadów
z naszej gminy i po otwarciu ofert i sprawdzeniu stawek jakie zostały przyjęte została
sporządzona kalkulacja kosztów wywozu na 2019 rok. Z tego wynika że ceny za wywóz
i utylizację odpadów komunalnych wzrosły znacząco i w związku z tym jesteśmy zmuszeni
do podwyższenia również opłat za wywóz i utylizację odpadów z gminy. Na podstawie
tychże kalkulacji wychodzi, iż w tej chwili minimalna stawka jaka pokryje koszty wywozu to
14 zł od mieszkańca za odpady segregowane i 28 zł za odpady niesegregowane. Oczywiście
w te koszty wliczone są również utrzymanie pracownika obsługującego, utrzymanie Punktu
Selektywne Zbiórki Odpadów, bo od nowego roku ruszamy z uruchomieniem tego punktu
zbioru odpadów segregowanych. To wszystko zostało skalkulowane i nie mamy wyjścia, bo
praktycznie koszty wywozu i utylizacji muszą być pokryte przez mieszkańców gminy
w całości, a gmina nie może dołożyć innych środków do tego typu zbiórki i wywozu.
Natomiast zostaje taka sama zasada, że odpady komunalne na terenie Gminy Krościenko
Wyżne stanowią iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
opłaty, którą ustalimy, czyli tych 14 zł. Ceny zbiórki odpadów w całej Polsce, jak zresztą to
słychać znacząco wzrastają i tak jak powiedziałem w tej chwili ustalamy tą stawkę 14 zł,
natomiast jeżeli w trakcie roku okaże się, że jest to stawka niewystarczająca, bądź ta stawka
może ulec obniżeniu, na pewno taka propozycja zostanie złożona i radni będą zobowiązani do
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rozpatrzenia nowej uchwały obniżającej lub podwyższającej tą opłatę. Jeżeli są pytania
spróbujemy powyjaśniać te sprawy.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały:
1) Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
2) radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że Komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
3) radny Stanisław Wierdak stwierdził, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały – oddano 4 głosy „za”.
W otwartej dyskusji głos zabrała radna Aleksandra Przymusińska. Jak zauważyła: bardzo
ważnym i zasadnym byłoby dzisiaj jasno powiedzenie mieszkańcom naszej gminy, że ten
problem dotknął gminy w całej Polsce, że nie jest to problem wygórowanych podwyżek tylko
w naszej gminie. Podwyżki dotkną każdego z nas ale nie każdy mieszkaniec będzie sobie
zdawał sprawę z tego, dlaczego i w jakim stopniu taka opłata może być, czy w ogóle może
być jakaś dopłata do odbioru tych śmieci. Dlatego wydaj mi się, ażeby na dzisiejszej sesji
podkreślić, że sytuacja dotyka gmin w całej Polsce, a stawki które jeszcze nie przyjęła, ale
nad którymi zastanawiamy się na tej sesji Rady Gminy są stawkami, które w porównaniu do
innych gmin wcale nie są takimi wysokimi, nie najwyższymi. Uzasadnienie zmian stawek
opłat za odbiór odpadów na 2019 r. mamy dokładnie przedstawione, ale również
mieszkańcom warto powiedzieć, że te koszty windują firmy, które zajmują się odbiorem tych
odpadów i te koszty właściwie wymusza konkurencja lub jej brak. Te firmy bardzo często
mają monopol w danym regionie i te ceny tak się kształtują. Firmy tak jak to zostało
powiedziane przez Pana Wójta tłumaczą to wzrostami pracy swoich pracowników,
utrzymaniem pracowników, ale również przede wszystkim coraz większa ilością
wywożonych śmieci. Tak, że nie każdy mieszkaniec gminy musi interesować się moim
zdaniem gospodarką odpadów w gminie, ale na pewno zainteresuje się po pierwszym
rachunku. Chciałam jeszcze powiedzieć a propo tych śmieci niesegregowanych dwa zdania.
Wiem że mamy takie osoby w gminie, które deklarują brak segregacji, ta stawka jest o wiele
wyższa za niesegregowanie śmieci. Wydaje się to bardzo zasadne, ale również należy
mieszkańcom zwrócić uwagę, iż projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach być może będzie zakładał 3-ktorną albo 4-krotną podwyżkę tych
kosztów. Chciałaby, aby mieszkańcy naszej gminy byli świadomi, że to nie zależy od nas, jest
to wymuszone, narzucone poprzez Ministerstwo Środowiska.
Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel: ja może króciutko tylko spróbuje przytoczyć parę
przykładów odnośnie stawek które wzrosły. Na przykład: odpady metali z tamtego roku
mieliśmy za tonę 299 zł, w tym roku mamy 818 zł, odpady z papieru i z tektury 522 zł na 968
zł, szkła bezbarwne, kolorowe było 102 zł jest 343 zł. I tak można mnożyć to wszystko,
bo faktycznie te ceny wzrastają i ustawodawca zobowiązał nas do tego, że nie możemy
dokładać do odbioru i utylizacji odpadów, w związku z tym te ciężary muszą ponieść
mieszkańcy.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie nad projektem uchwały.
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W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 11 radnych,
- „przeciw” – 2 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Radna Beata Najbar: chciałam zgłosić pomyłkę podczas mojego głosowania.
Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel wyjaśnił, że ma możliwości reasumpcji głosowania.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne
podjęła UCHWAŁĘ NR II/12/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz
ustalenia stawki takiej opłaty – w załączeniu.
Ad. 6l)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel. Stwierdził:
taka uchwała była podjęta na 2018 rok, natomiast wprowadzamy od nowego roku Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów i w związku z tym zmieniają się zasady i częstotliwość
wywozu odpadów komunalnych. Musimy dopasować te zmiany do uchwały, która
obowiązywała do tej pory, a tych zmian jest dość dużo, więc proponujemy, aby uchwała
miała jednolite nowe brzmienie. Zmiany te dotyczą przede wszystkim odpadów zbieranych
przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a więc są to odpady
wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne, odpady niebezpieczne, przeterminowane
leki, zużyte baterie, zużyte opony, odpady budowalne i rozbiórkowe. Będzie to wszystko
zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W tej chwili było to
zbierane w formie obwoźnej, więc trzeba to było zapisać w projekcie nowej uchwały. Druga
zmiana dotyczy reklamacji, które narzuca ustawa i dotyczy zapisu § 5 projektu który stanowi,
że zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości należy dokonywać w Urzędzie Gminy Krościenko
Wyżne, w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 mogą być
dokonywane w formie pisemnej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl), telefonicznej na numer: 13 431 51 90 wew. 16 oraz
ustnie do protokołu, który podpisują zgłaszający i przyjmujący zgłoszenie. Urząd Gminy
prowadzi rejestr tego typu zgłoszeń. To są nowości, które ten projekt zawiera, pozostałe zaś
kwestie były również zapisane i stosowane w roku 2018. Jednocześnie zawnioskował
o wprowadzenie w § 3 ust. 1 pkt 12 jako autopoprawki do projektu w brzmieniu „popiół
paleniskowy”.
W otwartej dyskusji radny Eugeniusz Such: mam uwagę do § 3 ust. 2 lit. a, odnośnie
zużytych opon. Uważam, że 10 sztuk od nieruchomości na rok to jest trochę za dużo. Przecież
nie zmieniamy co rok opon i tu będą znowu kombinować. Uważam, że 5 opon to będzie
z nadwyżką. Taka jest moja propozycja.
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Radny Stanisław Wierdak: jeżeli już to bym proponował albo 2 albo 4 albo 8, bo auto ma
4 koła.
Radny Zenon Lenart: mamy tutaj zapisane, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
mamy opakowania z papieru, tektury i mamy również odbiór tych samych poprzez bieżący
odbiór. Czy nie byłoby celowe zostawienie tylko tego 1 punktu, a w 4 wykreślenia.
Moglibyśmy przez to zaoszczędzić również na workach po prostu, bo tych worków
niebieskich by nie trzeba było, a tu moglibyśmy spokojnie odbierać. Również wtenczas nie
ma tej częstotliwości, bo 2 razy w miesiącu po papier jeździć to naprawdę. Moja uwaga też
jest odnośnie zbiórki szkła. Punkty odbioru surowców wtórnych płacą 7 gr. za kg szkła
białego. Wejście w taki układ z tymi punktami, żeby oni przyjechali i to szkoło odebrali od
nas za darmo, to dla nich jest czysty zysk. Wówczas nie ponosimy żadnych kosztów, a tu
mamy zapisane, że musimy za to jeszcze zapłacić. Podobnie za tekturę, tutaj rozmawialiśmy
z Panem Stanisławem 12 gr. za kg. makulatury płaca w punkcie zbiórki, a my mało tego
że zbieramy, płacimy za odbiór, za worki to na dodatek musimy zapłacić. Gdybyśmy weszli
w układ taki, przecież nie jest powiedziane że odbiór tych surowców wtórnych, że za to my
musimy zapłacić, skoro po prostu ktoś za to też płaci. Bo jeżeli ten co to skupuje ma z tego
zysk, czyli oddając komuś musi wsiąść przynajmniej 15 gr. Myślę, że idziemy na taką trochę
łatwiznę, że najlepiej coś uchwalić niech się coś dzieje i idzie takim torem jak szło, a brak jest
takiej innowacyjności i świeżego spojrzenia na to, że można inaczej.
Radny Stanisław Wierdak: myślę, że można coś takiego zrobić przy Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, bo go otwieramy i te problemy z niektórymi odpadami,
można byłoby załatwić przy tym PSZOK-u, tą trawę.
Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel: chciałem się odnieść do pierwszej uwagi na temat
opon. Powiem szczerze, że ja również tu miałem wątpliwości co do 10 sztuk. Miałem tutaj
ołówkiem zaznaczoną uwagę, żeby to ograniczyć do 8, ale jeżeli tu padnie taki wniosek ze
strony radnego, to proponuję, żeby to obniżyć. Jestem za, aby ta ilość opon była obniżona,
żebyśmy tu później z punktów serwisowych nie mieli zbiórki po sąsiadach itd. Więc
ograniczenie mogłoby tu pewne rzeczy zahamować, co do tego zgoda. Myślę, że taki wniosek
można przegłosować spokojnie.
Co się tyczy zbiórki papieru szkła itd. To my musimy tego typu frakcje zbierać. Tu ustawa
wymusza na gminie zbiórkę i my to możemy tylko w drodze przetargu robić i nie możemy
wykluczyć pewnych rzeczy poza przetarg i sprzedawać, jest to niedopuszczalne. My musimy
oszacować koszty całości zbiórki, tego się w ten sposób w gminie robić nie da to po pierwsze.
Po drugie koszty wywozu z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są
zdecydowanie wyższe nawet trzykrotnie patrząc w dokumenty przetargowe, aniżeli koszty
odbioru obwoźnego. W związku z tym uważam, że to są niepotrzebne zapisy, które niczego
nie rozwiążą, a tylko skomplikują sprawę odbioru odpadów komunalnych.
Co do worków to ta ilość worków została ograniczona w stosunku do roku ubiegłego. W tej
chwili już nie wydajemy wszystkich kolorów worków, natomiast zapotrzebowanie na worki
było ogromne i chyba cenili to sobie mieszkańcy, że te worki dostają. Dostali nawet ponad
normę, bo była zamówiona znaczna większa ilość. Do półrocza nam wystarczało uzupełniać
te stany, które były przewidziane o dodatkowe worki, a faktycznie ograniczyliśmy do tych
worków, które są w tej chwili niezbędne i konieczne do funkcjonowania systemu. Uważam,
że tutaj również ta oszczędność na workach byłaby w granicach 20-30 groszy od mieszkańca
miesięcznie. Sadzę, że pewne grupy osób byłyby za, pewne przeciw. Zostawmy to
i przypatrzmy się temu w takiej formie jaka jest.
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Radny Zenon Lenart: spróbujmy jeszcze zrobić jedną rzecz. Nie wiem, na razie to widzę,
że tak nie bardzo, ale mamy deklaracje, część osób zadeklarowało kompostowanie odpadów.
Proszę nie dawać dla tych osób worków brązowych, bo skoro kompostują to po co worki
brązowe. Ja mogę tutaj przynieść państwu 20 i położyć na stole, bo tyle mi zostało i wiele jest
takich osób. Oczywiście jeżeli ktoś w deklaracji zapisał, że nie będzie kompostował, takim
osobom dać worki. To są też nasze pieniądze. Ja nie wiem przeliczamy to na grosze, ale grosz
do grosza i będzie kokosza, wiec może zacznijmy od tych groszy a pojawią się i setki i tysiące
złotych.
Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel: króciutko odpowiem, że tych osób to na palcach
jednej ręki by policzył, które chciały kompostować u siebie. Nie umiem w tej chwili
powiedzieć konkretnie liczby, ale to jest naprawdę parę osób, które się zdecydowały na takie
rozwiązanie. Reszta wszystko chce nie u siebie kompostować, wiec tutaj też zapewne nie
znajdziemy za wielkich oszczędności. Na pewno będzie to monitorowane, jak najbardziej.
Myśmy zastanawiali się nad w ogóle zakupem kompostowników dla mieszkańców, bo i taka
możliwość istnieje i wtedy odbiór w ogóle odpadów zielonych by nie następował. Są
programy, które można byłoby sfinansować, ale jest to temat do zastanowienia
i przedyskutowania jak najbardziej.
Radny Eugeniusz Such: proponuję moją wcześniejszą wypowiedź potraktować jako wniosek
do przegłosowania w sprawie zbiórki tych opon. Natomiast musimy się zastanowić wszyscy
i ci co nas słuchają i radni na sesji, bo ten temat to nie jest decyzja i koniec. Dziś jest decyzja
na rok, a za rok będzie można zrobić coś innego i wprowadzić zmiany. Temat jest szeroki i
będziemy na pewno dyskutować. Natomiast ja bym, zszedł z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych z tymi odpadami które zbieramy, żeby nie dublować. Skoro na
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mamy trzy razy tyle opłaty, to
zbierajmy jak dotychczas. Ja bym tu ograniczył PSZOK do tych materiałów niebezpiecznych,
które jeszcze trzymamy w domu, bo nie mamy co z tym zrobić.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: czyli wniosek konkretnie brzmiałby.
Radny Eugeniusz Such: wniosek odnośnie tych 5 opon na rok od 1 nieruchomości.
Radny Stanisław Wierdak: 4 opony proponuję.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: przegłosujemy wniosek radnego Stanisława
Wierdaka, aby w § 3 ust. 2 lit. a ograniczyć liczbę 10 i zastąpić tę liczbę 4 sztukami opon od
1 nieruchomości rocznie. W zarządzonym głosowaniu jawnym nad wnioskiem uczestniczyło
13 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 1 radny,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie nad projektem
uchwały wraz z autopoprawkami i wnioskiem.
Radny Zenon Lenart: przepraszam, tu był drugi wniosek Pana Sucha o wyrzucenie tych, aby
się nie dublowały.
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Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel: Szanowni Państwo ideą budowy Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie było ograniczanie dla mieszkańców
wywożenia frakcji. Ideą było rozszerzenie możliwości składowania wszelkich odpadów, które
nie są lub ludzie nie zdążyli wynieść w zbiórce obwoźnej. I tutaj nie możemy ograniczać
możliwości odbioru. Możemy częstotliwość ograniczyć, ale frakcje jako takie muszą
pozostać.
Radny Stanisław Wierdak: proponuje, żeby zostawić tą uchwałę tak jak jest i faktycznie
przyjrzeć się temu. Przecież możemy w ciągu roku to zmienić.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk: zwracam uwagę, że zarówno ta uchwała jak i kolejna
uchwała dotycząca regulaminu, są opiniowane przez Sanepid, wiec dokonywanie radykalnych
zmian w zakresie częstotliwości odbierania, czy w zakresie ograniczania frakcji
poszczególnych odpadów na dzień dzisiejszy może powodować to, że Wojewoda stwierdzi
uchybienia tej uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Sanepid
w takim zakresie jaki został przedłożony Państwu Radnym. Oczywiście pewne drobne
modyfikacje tj. te opony czy to 4 sztuki, czy 10 jest dopuszczalne. Natomiast dokonywanie
radykalnych zmian w tej uchwale może powodować stwierdzenie jej nieważności. Lepiej
przemyśleć te kwestie i w późniejszym okresie dokonać zmiany po zaopiniowaniu nowego
projektu przez Sanepid.
Radny Piotr Lorens: w nawiązaniu do tych spraw związanych z Punktem Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli będziemy
składować tam np. odpady zielone, czy to nie będzie uciążliwe dla mieszkańców, którzy
blisko mieszkają, czyli sąsiadów. Sytuacja jest taka jak wszyscy wiemy - odpady zielone
niestety rozkładają się i w lecie wiadomo z czym się to wiąże. Odpadów zielonych jest bardzo
dużo, z tego co wiem nie miało tam być odpadów zielonych. Nie ukrywam, że ja też tam
blisko mieszkam. Tak że zastanówmy się nad tym, bo inne odpady nie generują takich
zapachów.
Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel: odpady zielone, mówimy tutaj o trawie, czy o tym
wszystkim co kosimy są odbierane w zbiórkach objazdowych i one są bodajże od kwietnia do
października odbierane. Wtedy to nie będzie miało miejsca w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. W PSZOK dajemy możliwość na te miesiące inne bądź jakieś inne
odpady, które tam się znajdą, a poza tym PSZOK jest wyposażony w wszelkiego typu
pojemniki. Wszystko to zgodnie z podpisaną umową będzie na bieżąco odbierane. Nie
zakładam tutaj jakiś odorów, smrodów itp. Bo to zależy tylko od nas i od tego jak będzie
działała informacja na linii firma która wywozi, a pracownikami urzędu którzy się tym
zajmują. Tak, że nie widzę tutaj problemu, a tak jak powiedziałem stoi to w sprzeczności
z przyjętą zasada, ten PSZOK ma rozwiązywać sprawy a nie komplikować.
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz
z autopoprawkami i wnioskiem.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
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(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne
podjęła UCHWAŁĘ NR II/13/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– w załączeniu.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko
Wyżne.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel (w złączeniu).
Objaśnił, że: do tej pory obowiązywał u nas regulamin utrzymania czystości i porządku, ale
tak jak już wcześniej wspomniałem, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych i jego uruchomienie wymusza na nas dopasowanie zapisów regulaminu do
rzeczywistości jaka będzie miejsce w przyszłym roku. W związku z tym proponuję pewne
zmiany w obowiązującym regulaminie. Tak jak powiedział radca prawny ten regulamin był
już opiniowany przez Sanepid. Opinia jest pozytywna i w związku z tym wiele zmian już nie
możemy tutaj wprowadzać, bowiem trzeba by było całą procedurą i pracę nad regulaminem
od nowa rozpocząć. I tak między innymi:
1) w § 7 ust. 4 skreśla się pkt 5 regulaminu – dotyczy to popiołu, który nie będzie objazdowo
już zbierany tylko idzie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2) natomiast § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Odpady niebezpieczne tj. chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin oraz
przeterminowane leki, zużyte opony, odpady budowalne i rozbiórkowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz meble i odpady wielkogabarytowe oraz popioły paleniskowe
właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają we własnym zakresie do PSZOK.
Dodatkowo przeterminowane leki mogą być dostarczane do Apteki „WERBENA BIS" przy
ulicy Szkolnej w Krościenku Wyżnym, gdzie znajdują się przystosowane do tego celu
pojemniki na przeterminowane leki.”;
3) w § 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W Punkcie Selektywnej Zbiórki przyjmowane są odpady pochodzące wyłącznie
z terenu nieruchomości zamieszkałych.” – to o czym już sygnalizowałem, że z nieruchomości
niezamieszkałych typu szkoły, zakłady pracy nie mogą tutaj do PSZOK składać odpadów,
które mają.
4) w § 8 ust. 1 skreśla się pkt 6. Punkt ten również dotyczył popiołów i wyrzucamy go z tego
regulaminu.
5) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości:
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1) metalu, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych, papieru i tektury - 1 raz na
dwa tygodnie;
2) szkła bezbarwnego i kolorowego - 1 raz na dwa miesiące;
3) odpadów pozostałych (zmieszanych) – 1 raz na dwa tygodnie;
4) odpadów ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:
a) w okresie od 1 kwietnia do 30 października - 2 razy w miesiącu,
b) w pozostałych miesiącach - 1 raz na miesiąc;
5) opróżnianie koszy ulicznych - 1 raz na dwa tygodnie.”.
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne i wchodzi ona w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Te zmiany to są wymuszone
tym, że ten Punkt będzie działał i proszę o przyjęcie uchwały w wersji jaką Państwu
przedstawiłem.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: tutaj nie było opinii komisji. Otwieram
dyskusje.
Radny Robert Wojtuń: czy ten Punkt wiemy w jakich godzinach będzie pracował, jak się to
będzie odbywało.
Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel: najprawdopodobniej jednen raz w tygodniu przez
8 godzin. Taką przymiarkę mamy i większość tych Punktów Selektywnej Zbiórki tak
funkcjonuje. Być może dwa razy po 4 godziny, zobaczymy jak się to ułoży. Nie wiem czy się
uda od 1 stycznia bo to okres zimowy, wiec i ruchu pewnie nie będzie, a wiadomo tam trzeba
na ten czas posadzić pracownika i za to zapłacić. Więc kwestia tutaj również umów
przeliczenia tego wszystkiego, ale najprawdopodobniej, raz w tygodniu 8 godzin.
Radny Zenon Lenart: celowym byłoby żeby był otwarty jednak dwa razy w tygodniu
najlepiej w piątek po południu i sobota rano. Wtenczas wiele osób ma trochę luzu, nie
pracuje, a zostawienie tak w jeden dzień w tygodniu od rana, kiedy większość osób jest
w pracy do godziny 15, to nie rozwiązuje sytuacji. Nikt nie przyjedzie po prostu z tym.
Najlepszy byłby układ 2 razy w tygodniu i to piątek po południu i sobota rano po 4 godziny.
Znaczy od południa tj. od 13-17 i w sobotę rano kiedy wszyscy robimy takie trochę generalne
porządki. Wtenczas miałoby to jakiś sens, a zostawienie na 1 dzień na 8 godzin to uważam że
jest to trochę poroniony pomysł.
Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel: planowany był piątek do godziny 18, natomiast
kwestia jest do dyskusji. Tak jak powiedziałem, rozstrzygnie się to w przeciągu najbliższego
miesiąca.
Więcej głosów nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul 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,
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(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne
podjęła UCHWAŁĘ NR II/14/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne
– w załączeniu.
Ad. 7
Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: przypomnę w tym miejscu o obowiązku
złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego przez radnych. Zgodnie z art. 24 h ust.
4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „Radny i wójt składają pierwsze
oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego
oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy,
w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności
gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia
majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na
dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji”. Termin do
złożenia oświadczenia upływa z dniem 19 grudnia 2018 r. Druki będą rozdane po sesji.
Zastępca Wójta – Jan Omachel: uzupełnię, że przewodniczący rady i wójt oświadczenia
majątkowe składa wojewodzie. Natomiast radni przewodniczącemu rady, a pracownicy
urzędu, którzy mają upoważnienie do podpisywania decyzji w imieniu wójta składają
oświadczenie wójtowi do 30 kwietnia wg stanu na koniec roku, bądź po zwolnieniu z pracy
lub rozpoczęciu pracy, jeżeli takie upoważnienie danemu pracownikowi zostaje udzielone.
Może jeszcze jedno dopowiem, bo była tutaj dyskusja o tych worach brązowych.
W tym roku nie zamierzamy wydawać wszystkim mieszkańcom worków brązowych,
a jedynie tym, którzy zgłoszą się do urzędu. Nie będzie to rozprowadzane przez firmę, tak jak
do tej pory, bo faktycznie przekonaliśmy się, że nie wszyscy z tych worków korzystają.
Worki brązowe będą wydane tylko osobom, które do urzędu się po te worki zgłoszą. To tak
żeby dokończyć temat tych worków.
Radny Zenon Lenart: Szanowni Państwo, Wysoka Rado, chciałem tutaj taką sugestię dać.
Na pierwszej sesji wszyscy złożyliśmy ślubowanie i zakończyliśmy słowami „Tak mi
dopomóż Bóg”. Kiedy jednak zwróciłem oczy w poszukiwaniu krzyża zszokowało mnie to co
zobaczyłem. Na krzyżu na którym umarł Jezus Chrystus wisi kawałek szkła w kolorze tęczy.
Nie wiem, może nie wszystkich to razi, ale ja uważam, że jest to swego rodzaju profanacja
krzyża. Dlatego mam prośbę do Pana Wójta, żeby zawisł tutaj krzyż, autentyczny krzyż
z wizerunkiem Jezusa Chrystusa naszego zbawiciela, chyba że macie państwo inny to chociaż
niech wisi sam krzyż, ale bez tego szkła. Naprawdę to jakaś nowomoda żeby zdobić krzyż
takimi ozdóbkami. To się nie ma nijak do naszej wiary.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: pozwolę króciutko zabrać głos. Prace nad krzyże zostaną
poczynione, zostanie umieszczona tutaj figura Pana Jezusa. A tak w woli tylko przypomnienia
z lekcji religii dodam, że tęcza symbolizuje przymierze między Bogiem a człowiekiem, tak
że ja tutaj nic złego nie widzę.
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Zastępca Wójta – Jan Omachel: jest to element całości sali, w związku z tym przez 4 lata
nikt nie zwrócił na to uwagi. W tej chwili istotnie można to uzupełnić o wizerunek Pana
Jezusa i temat chyba się zamknie. Myślę, że tu nie ma jakiegoś podtekstu, a czy to jest akurat
kolor tęczy to też bym dyskutował, bo jest to szkło ozdobne, które specjalnie na zamówienie
było robione. Akurat tak wyszło, bo jak popatrzycie na te różne odcienie to różnie się
to układa, niekoniecznie w kolorze tęczy.
Ad. 8
Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce
między sesjami.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy nie
wpłynęły żadne podania.
Ad. 9
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne
– Krzysztof Podkul podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu, a następnie
zamknął II Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Podkul

