P R O T O K Ó Ł NR IV/2019
z sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 25 stycznia 2019 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1300 i trwała do godz. 1330.
Obecni radni wg listy obecności. Obecnych 15 radnych (wszyscy obecni).
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Mateusz Liput
- Jan Omachel
- Grażyna Rugiełło
- Mariusz Ślusarczyk
- Wiesław Gomółka

- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne,
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
- Radca Prawny Urzędu Gminy Krościenko Wyżne,
- Sołtys Sołectwa Pustyny,

(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) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach: Krościenko Wyżne
i Pustyny;
b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 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.
Ad. 1
Rozpoczynając IV 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.
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Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zauważył, że radni otrzymali porządek obrad
IV sesji wraz z zawiadomieniem o terminie jej zwołania oraz projektami uchwał. Wobec tego
dopytał w kwestii ewentualnych wniosków lub uwag do przedłożonego porządku.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zawnioskował o zmianę proponowanego
porządku obrad poprzez wprowadzenie po pkt 4 dodatkowego punktu w brzmieniu:
„5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez radnego Krzysztofa
Ronowskiego.”
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul wyjaśnił, że w związku z zakończeniem czynności
wyborczych i obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 21 stycznia 2019 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy przeprowadzonych w dniu 20 stycznia
2019 r. na radnego w okręgu wyborczym nr 7 wybrany został Pan Krzysztof Ronowski.
Jednocześnie przypomniał, że zgodnie z art. 23a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym: „radni,
którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na
której są obecni.” Zaznaczył, że złożenie ślubowanie zgodnie z przepisem przywołanej ustawy
jest w pełni zasadne.
Wójt Gminy – Mateusz Liput zawnioskował o zmianę proponowanego porządku obrad
tj. aby w dotychczasowym punkcie 6 dotyczącym rozpatrzenia projektów oraz podjęcia uchwał
wprowadzić dodatkowy projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Wójt Gminy – Mateusz Liput wytłumaczył, iż Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolnego zwrócił się z prośbą o wynajęcie pomieszczenia biurowego usytuowanego na parterze
Urzędu Gminy, celem prowadzenia doradztwa rolnego tej agencji.
Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił
do przegłosowania złożonych wniosków w sprawie:
1) wprowadzenia punktu w brzmieniu: „Wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie
ślubowania przez radnego Krzysztofa Ronowskiego.”
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 załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty, a punkt zostanie
rozpatrzony jako 5.
2) wprowadzenia projektu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
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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 załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty, a projekt uchwały zostanie
rozpatrzony w punkcie poświęconym rozpatrzeniu projektów oraz podjęciu uchwał, jako
lit. c punkt 7 porządku obrad.
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 (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
przyjęła porządek obrad IV sesji.
Ad. 4
Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr III/2018 z III sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Ad. 5
Wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez radnego Krzysztofa
Ronowskiego.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej dokonał wręczenia zaświadczenia o wyborze na
radnego Gminy Krościenko Wyżne.
Następnie radny Krzysztof Ronowski w postawie stojącej odczytał treść roty ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”.
Po odczytaniu roty ślubowania radny Krzysztof Ronowski dodał zdanie „Tak mi dopomóż
Bóg”.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul pogratulował radnemu Krzysztofowi Ronowskiemu
objęcia mandatu. Odnotował, że od tej chwili w sesji uczestniczy 15 radnych.
Ad. 6
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
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Wójt Gminy – Mateusz Liput: Wysoka Rado, w okresie międzysesyjnym tj. od 28 grudnia
2018 r. do 25 stycznia 2019 r. główne działania skupiły się na przeprowadzeniu corocznej
inwentaryzacji w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych i stowarzyszeniach.
- 4 stycznia br. w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym odbył się IX powiatowy konkurs
małych form teatralnych „Jasełka 2019”, które organizowane były przez Gminę Krościenko
Wyżne oraz Powiat Krośnieński.
- 6 stycznia br. Wójt, Przewodniczący oraz Rada Gminy Krościenko Wyżne objęli patronat nad
IX Orszakiem Trzech Króli w naszej miejscowości oraz ufundowali upominki dla dzieci
biorących udział w tym wydarzeniu.
- 7 stycznia Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłosił, że w okresie od dnia 7 stycznia
do 25 stycznia odbędą się konsultacje z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne oraz Gminy
Miejsce Piastowe, celem uzyskania ich opinii w sprawie włączenia części terenów położonych
w Powiecie Krośnieńskim. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były osoby pełnoletnie
posiadające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałe na terenie Gminy Krościenko Wyżne
i Miejsce Piastowe. W naszej gminie konsultacje odbędą się od 4 do 17 lutego.
- 11 stycznia zorganizowałem spotkanie z przedstawicielami jednostek organizacyjnych,
przedstawicielami parafii, kół gospodyń, sołectw oraz stowarzyszeń, celem opracowania
kalendarza wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz wszelkich imprez, które w 2019 roku
miałyby się odbyć na terenie naszej gminy.
- 14 stycznia odbyło się spotkanie w budynku użyteczności publicznej w Pustynach dotyczące
usunięcia usterek istotnych wynikających z wcześniejszego odbioru. Ostateczny odbiór
budynku odbędzie się 11 lutego br.
- 15 stycznia wspólnie z zastępcą uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowo-noworocznym
zorganizowanym przez Wojewodę Podkarpackiego, Marszałka Województwa oraz
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego. Spotkanie odbyło się
w Filharmonii Rzeszowskiej. Podczas spotkania podsumowano miniony rok oraz efekty
działań na rzecz naszego regionu.
- 18 stycznia wychodząc naprzeciw mieszkańcom naszej gminy oraz realizując obowiązki
ustawowe, Gmina Krościenko Wyżne otworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Powstał przy ul. Południowej w Krościenku Wyżnym i jest czynny w każdy
piątek od 13-19.
- tego samego dnia dokonałem na rzecz naszej gminy zakupu działki przy ul. Południowej, koło
przedszkola, przeznaczonej docelowo na budowę Ośrodka Zdrowia, w którym mieściłaby się
również Gminna Bibliotek Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury. W ten sposób
moglibyśmy w znacznym stopniu odciążyć budynek Przedszkola Samorządowego,
poprawiając w ten sposób warunki dla uczęszczających do niego dzieci.
- 19 stycznia odbył się turniej piłki nożnej żaków, na którym wspólnie z Przewodniczącym
Rady Gminy objąłem patronat honorowy.
- 24 stycznia uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Ruchu
Drogowego w Krośnie. Podczas posiedzenia poruszono tematy związane z instalacjami
poprawiającymi bezpieczeństwo na ulicach naszej gminy, o które zwracałem się w piśmie do
ww. Komisji. Podczas jej obrad jednym z punktów był montaż wnioskowanych przeze mnie
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rozwiań poprawiających bezpieczeństwo na terenie gminy. Pozytywnie zaopiniowane zostały
następujące rozwiązania:
1) zmiana oznakowania na ulicy Marynkowskiej z ulicą Północną. Był to wniosek
mieszkańców.
2) instalacja przejścia dla pieszych z oznakowaniem pionowym i poziomym na wysokości
zejścia na ścieżkę pieszo-rowerową w okolicy sklepu „Groszek”.
3) instalacja przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Parkowej i Kasztanowej.
Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krośnie mając na uwadze bezpieczeństwo na
skrzyżowaniu ulic Mostowej i Północnej oraz przejścia dla pieszych obok kościoła
zdecydowaliśmy się na udział w rządowym programie na rzecz poprawy bezpieczeństwa
„Razem bezpieczniej”. Wnioskujemy o instalacje wyniesionych przejść dla pieszych ze
stelażem i panelem fotowoltaicznym.
- dodatkowo wychodząc naprzeciw mieszkańcom gminy w ramach hasła „urząd dla
mieszkańców” wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej uruchomiliśmy
bezpłatny punkt pomocy dla mieszkańców gminy tj. punkt porad prawnych, konsultacji
psychologicznych dla dzieci i młodzieży i punkt konsultacyjno-informacyjny.
- ponadto mając na uwadze poprawę jakości obsługi naszych mieszkańców zdecydowałem się
wprowadzić specjalne dyżury, podczas których będę spotykał się z mieszkańcami Krościenka
Wyżnego i Pustyn. Będą one odbywały się w każdy poniedziałek w godz. od 10 do 15:30.
Począwszy od miesiąca lutego.
Praca Urzędu w ostatnim okresie skoncentrowała się na zamknięciu budżetu z roku 2018
i przystąpieniu do realizacji budżetu na rok bieżący. Pracę urzędu obrazują wydawane w tym
okresie zarządzenia:
- w dniu 31 grudnia 2018 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 24 /2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2018 rok.
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 25 /2018 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami na 2018 rok.
3) ZARZĄDZENIE NR V/ 26 /2018 sprawie powołania Komisji do spraw wyceny działek
przejętych ze Skarbu Państwa w wyniku komunalizacji.
4) ZARZĄDZENIE NR V/ 27 /2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia
spisu z natury, uzgodnienia sald rachunków bankowych i rozrachunków z kontrahentami,
uzgodnienia stanu zapasów składników aktywów powierzonych obcej jednostce oraz
porównania danych z ewidencji księgowej z dokumentami i ich weryfikacji.
5) ZARZĄDZENIE NR V/ 28 /2018 w sprawie przyjęcia na stan środka trwałego pn. „Sieć
elektroenergetyczna niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego przy
ul. Południowej, Brzozowskiej, Mostowej, Sportowej, Szkolnej w miejscowości
Krościenko Wyżne”.
6) ZARZĄDZENIE NR V/ 29 /2018 w sprawie przyjęcia na stan środków trwałych
zainstalowanych w ramach realizacji projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej
dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne” instalacji
fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.
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- w dniu 8 stycznia 2019 r.:
ZARZĄDZENIE NR V/ 30 /2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów
do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2019 roku.
- w dniu 15 stycznia 2019 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 31 /2019 w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Gminy
Krościenko Wyżne w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Krościenko Wyżne, zarządzonych na dzień 20 stycznia
2019 roku.
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 32 /2019 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zasad
udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat
- w dniu 21 stycznia 2019 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 33 /2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2019 rok.
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 34 /2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami na 2019 rok.
- w dniu 24 stycznia 2019 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 35 /2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów,
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczby punktów
możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznej
szkole podstawowej i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez
Gminę Krościenko Wyżne w roku szkolnym 2019/2020.
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 36 /2019 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole
podstawowej i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę
Krościenko Wyżne w roku szkolnym 2019/2020.
- w dniu 25 stycznia 2019 r.:
ZARZĄDZENIE NR V/ 37 /2019 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Gminy Krościenko Wyżne,
ustalenia składu osobowego gminnej komisji konsultacyjnej oraz wzoru protokołu
zawierającego wyniki tych konsultacji.
W otwartej dyskusji głosów nie zabrano.
Ad. 7a)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów
i rad sołeckich w sołectwach: Krościenko Wyżne i Pustyny.
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Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel (w załączeniu).
Stwierdził, że: na podstawie obowiązujących statutów sołectw Krościenka Wyżnego i Pustyn,
rada gminy zarządza wybory sołtysów i rad sołeckich. Projekt uchwały, który dziś
podejmujemy jest tym właśnie zarządzeniem i określeniem terminu, do którego te wybory mają
się odbyć. Zarówno w Pustynach jak i w Krościenku Wyżnym wybory sołtysa i rad sołeckich
muszą się odbyć do 31 marca tego roku. Bazujemy tu na statucie obowiązującym, gdyż chcemy
tą kadencję zakończyć. Kadencja sołtysa i rad sołeckich trwała do tej pory jak kadencja rady
4 lata. Statut określa zasady wyboru na zebraniu wiejskim w pierwszym albo w drugim terminie
w zależności od ilości osób uczestniczących. Sołtys i rada sołecka są wybierani zwykłą
większością głosów. Wykonanie tejże uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko
Wyżne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Natomiast przez wykonanie uchwały
rozumie się wydanie zarządzenia przez wójta gminy i określenie terminu wyboru sołtysa
w Krościenku Wyżnym i określenie terminu wyboru sołtysa w Pustynach. Proponowany termin
zebrań to 17 marzec Krościenko Wyżne i 24 marzec Pustyny. Daty ustalono w ten sposób,
albowiem do 15 marca jest odbiór podatków w drodze inkasa i sołtysi w uchwale, która
obowiązuje są wyznaczeni imiennie. W związku z tym nie zakłóci to procesu poboru podatków,
a przy ewentualnych zmianach umożliwi radzie podjęcie zmian w uchwale.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji do
projektu uchwały:
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich
stwierdził, że opinia Komisja jest jednogłośnie pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów
sołtysów i rad sołeckich w sołectwach: Krościenko Wyżne i Pustyny – w załączeniu.
Ad. 7b)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła projekt uchwały wg zwiększeń oraz
zmniejszeń w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej
(w załączeniu). Stwierdziła ona, że:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 101 579,00 zł. Kwotę tą zwiększamy w dziale 600 –
Transport i łączność, w paragrafie dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.
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a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego;
2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 101 579,00 zł. Kwotę tą zwiększamy w rozdziale
lokalny transport zbiorowy, w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
realizacja zadania „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno”;
3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 105 858,00 zł, w dziale 700 Gospodarka
mieszkaniowa, w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, realizacja
zadania „Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Krościenku Wyżnym”;
4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 105 858,00 zł, w tym:
a) w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 90 302,00 zł, w paragrafie:
- Zakup materiałów i wyposażenia – 640,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 640,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadania „Rozwój transportu
niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno” – 900,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadania „Rozwój transportu
niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno” – 88 122,00 zł,
b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10 500,00 zł, w tym w dziale
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 500,00 zł, w paragrafie:
- Zakup usług pozostałych – 5 500,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadania „Zakup nabycie
działek” – 3 000,00 zł,
- Pozostała działalność 2 000,00 zł.
c) w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 556,00 zł. Są to opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych.
d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 500,00 zł.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii przez Komisję
Budżetu i Finansów.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że Komisja
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, ze Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok – w załączeniu.
Ad. 7c)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy najmu i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
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Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – Mateusz Liput (w załączeniu). Poinformował, że:
Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w Boguchwale zwrócił się dnia
14 stycznia 2019 roku z pismem-prośbą o wynajęcie pomieszczenia biurowego usytuowanego
na parterze Urzędu Gminy. Złożone pismo związane jest z chęcią kontynuacji współpracy
pomiędzy Gminą a Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Dotyczy zawarcia nowej
umowy pomiędzy dotychczasowym najemcą pomieszczenia mieszczącego się na I piętrze
Urzędu Gminy. Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały, wyrażenie zgody przez Radę
Gminy Krościenko Wyżne umożliwi realizację złożonego wniosku tj. pozwoli na zawarcie
umowy najmu, którego przedmiotem będzie część lokalu użytkowego o powierzchni 6,5 m2
mieszczącego się w pomieszczeniu zajmowanym przez sołtysa sołectwa Krościenko Wyżne.
Wobec powyższego zasadnym jest zwolnienie tego pomieszczenia, które jest obecnie
wynajmowane.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul otworzył dyskusję. Odnotował, że nie ma tutaj
opinii komisji, bowiem nad tym projektem nie obradowały komisje.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy – w załączeniu.
Ad. 8
Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Stanisław Wierdak: 4 czerwca jest rocznica Solidarności. W związku z tym do wójtów
burmistrzów i prezydentów miast, skierowano apel, ażeby uczcić tę rocznicę. Czy my coś
takiego przewidujemy, bowiem w harmonogramie wydarzeń kulturalnych nie uwzględniliśmy
tego, nie było o tym mowy. Dlatego daję to do przemyślenia, czy będziemy coś w tym zakresie
robić czy nie.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: jeżeli chodzi o tego typu wydarzenie, jest z tego co mi
wiadomo, przez parafię organizowana peregrynacja obrazu Matki Boskiej Solidarności.
Podejrzewam, że jest to w związku z tymi wydarzeniami.
Zastępca Wójt Gminy – Jan Omachel: sprawa do przemyślenia, do zastanowienia się na
forum rady.
Innych głosów nie zabrano.
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Ad. 9
Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce
między sesjami.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poinformował, że w okresie międzysesyjnym do
Rady Gminy nie wpłynęły żadne pisma.
Ad. 10
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne
– Krzysztof Podkul zamknął IV Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Podkul

