P R O T O K Ó Ł NR VI/2019
z sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 29 marca 2019 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 z przerwą 15 minutową w godz. 1250 – 1305 i trwała do godz.
1355.
Obecni radni wg listy obecności. Obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Stanisław Wierdak
– usprawiedliwiony.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Mateusz Liput
- Jan Omachel
- Grażyna Rugiełło
- Mariusz Ślusarczyk
- Stanisław Ziomek

- 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 do protokołu)
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku
Wyżnym za 2018 rok.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowego zadania.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Krościenko Wyżne za 2018 rok.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2019 roku”;
b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok.
Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce
między sesjami.
Zamknięcie obrad.

Ad. 1
Rozpoczynając VI Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne Przewodniczący Rady –
Krzysztof Podkul otworzył obrady, powitał wszystkich radnych oraz obecnych na
posiedzeniu.
Ad. 2
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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
VI sesji wraz z zawiadomieniem o terminie jej zwołania oraz projektami uchwał. Wobec tego
dopytał w kwestii ewentualnych wniosków lub uwag do porządku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr Lorens zawnioskował o zmianę
proponowanego porządku obrad tj. aby w pkt 9 dotyczącym rozpatrzenia projektów oraz
podjęcia uchwał wprowadzić dodatkowy projekt, zmieniający uchwałę w sprawie określenia
liczby pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne oraz jej
powołania.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr Lorens wytłumaczył, że w związku z pisemną
rezygnacją radnego Tomasza Niżnika – członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko
Wyżne, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 marca 2019 r. przygotowała projekt
uchwały zakładający wprowadzenie zmian w jej składzie osobowym. W związku z tym,
zachodzi potrzeba wprowadzenia przedmiotowego projektu uchwały do dzisiejszego
porządku obrad. W tym stanie sprawy uzupełnienie składu komisji jest uzasadnione.
Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił
do przegłosowania złożonego wniosku w sprawie wprowadzenia projektu zmieniającego
uchwałę w sprawie określenia liczby pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Krościenko Wyżne oraz jej powołania.
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 – Krzysztof Podkul stwierdził, że wniosek został przyjęty,
a projekt uchwały zostanie rozpatrzony w punkcie poświęconym rozpatrzeniu projektów oraz
podjęciu uchwał, jako lit. c punkt 9 porządku.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił
do przegłosowania porządku obrad z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany. 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).
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Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne
przyjęła porządek obrad VI sesji.
Ad. 4
Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr V/2019 z V sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 27 lutego 2019 r.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku
Wyżnym za 2018 rok.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput: Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado, Panie Wójcie, zaproszeni goście, mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne.
Z uwagi na to, że dokładnie przedstawiłam sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej na komisjach, zatem obecnie w sposób skrótowy przedstawię
najważniejsze kwestie z naszej działalności oraz ogólnie przedstawię zadania realizowane
przez Ośrodek. Jednak zanim przejdę do meritum sprawozdania chcę nadmienić, iż na stronie
GOPS znajduje się informator zawierający kompleksowe informacje o realizowanych
zadaniach. W informatorze przedstawione są wszystkie realizowane formy wsparcia, zasady
udzielania pomocy oraz przedstawiamy jakie są niezbędne dokumenty do uzyskania
świadczeń, a także informujemy o instytucjach świadczących pomoc. Działalność Ośrodka
realizowana jest na podstawie przepisów prawa, które niezbędne są w wykonywaniu
poszczególnych zadań, czyli ustaw, rozporządzeń, uchwał, zarządzeń. Realizujemy zadania
z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, kartę dużej rodziny, świadczenia
wychowawcze, dobry start, profilaktykę alkoholową, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej.
W ramach kontroli zarządczej realizowane są zadania planu na dany rok w ramach
samokontroli, kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych. Na całą działalność w 2018 roku
wydatkowaliśmy 7 347 760,54 zł, z czego 6 601 908,02 zł to środki z budżetu państwa
przekazane na realizację zadań zleconych oraz zadania dofinansowane do zadań własnych
gminy. To ponad 89 % całego wydatkowanego budżetu, zaś 745 852,52 zł (niecałe 11 %)
środki pochodziły z zadań własnych gminy. Kwotę powyższą przeznaczyliśmy na następujące
zadania. Na pomoc społeczną wraz z kosztami obsługi wydatkowaliśmy kwotę 1 010 075,83
zł, objęliśmy pomocą 197 rodzin, przy liczbie osób w rodzinie 461, zaś pomocą finansową,
rzeczową, usługową było objętych 149 rodzin, przy liczbie osób w rodzinie 349. Opłacaliśmy
składki na ubezpieczenia zdrowotne zarówno od uprawnionych do zasiłku stałego osób, jak
i od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Wypłacaliśmy zasiłki stałe, zasiłki
okresowe, celowe, specjalne zasiłki celowe, dożywialiśmy dzieci w szkole podstawowej jak
i w szkole w Zalesiu. Wypłacaliśmy w ramach rządowego programu pomoc państwa
w zakresie dożywiania w formie zasiłków celowych, pokrywaliśmy koszty osoby bezdomnej
w schronisku i koszty posiłku dla tej osoby. Świadczyliśmy usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wypłacaliśmy
wynagrodzenia opiekunom prawnym z tytułu opieki nad ubezwłasnowolnioną osobą,
opłacaliśmy część kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej,
wydawaliśmy decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczono
pracę socjalną w różnych formach, zawierano kontrakty socjalne, wydawano żywność
w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa. Wytypowano rodziny do szlachetnej
paczki, realizowano projekt socjalny pn. „Nie bądź sam” w ramach specjalizacji II stopnia
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w zawodzie pracownika socjalnego. Braliśmy udział w projekcie liderzy kooperacji,
w którym realizowany był I kamień milowy w celu stworzenia innowacyjnego modelu
opartego na współpracy między instytucjami, aby usprawnić między nimi współpracę.
Współpracowaliśmy ze wszystkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami
pracy zarówno na terenie naszej gminy jak i poza nią. Na przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie wydatkowaliśmy kwotę 6 100 zł. To działanie realizowane było w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w rodzinie przyjęty na lata 2016-2022, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy
nr XVII/121/2016 dnia 29 czerwca. W celu realizacji powyższego zadania na terenie gminy
powołany został zespół interdyscyplinarny, który działa przy GOPS i tworzy lokalną koalicję
specjalistów z różnych dziedzin współpracujących w celu rozwiązywania problemów
przemocy domowej w rodzinie. W ramach zespołu działają grupy robocze, których
przedstawiciele pracują z rodziną, zapewniają kompleksową pomoc rodzinie uwikłanej
w przemoc w drodze wysłuchania i wsparcia osób dotkniętych przemocą, informują
o możliwościach uzyskania pomocy, kontaktują osoby dotknięte przemocą z odpowiednimi
specjalistami, wspólnie opracowują, wdrażają i monitorują realizacje planu pomocy. Na
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz zasiłek dla opiekunów, składki zdrowotne
i społeczne wraz z kosztami obsługi wydatkowaliśmy 1 933 396,90 zł. W ramach tego
zadania wypłacano dla osób uprawnionych świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń
rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze,
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek dla opiekuna, świadczenie za
życiem, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i również prowadzono postępowania
w sprawach dłużników alimentacyjnych. Na obsługę karty dużej rodziny przeznaczyliśmy
141,58 zł. W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zamawiane były karty
dużej rodziny w formie tradycyjnej albo elektronicznej. Na świadczenia wychowawcze
rodzina 500+ wraz z kosztami obsługi wydatkowaliśmy 3 997 865,78 zł. Wypłacane były
świadczenia wychowawcze dla osób uprawnionych. Również realizowaliśmy świadczenie
dobry start. Na to zadanie wraz z kosztami obsługi wydatkowaliśmy 240 880,00 zł. Na
przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczyliśmy kwotę 81 006,55 zł. Na wspieranie rodziny
i systemu pieczy zastępczej oraz działalność asystenta 21 760,24 zł. Na koszty przebywania
dzieci w rodzinach zastępczych 47 060,85 zł. Na koszty obsługi w sprawie wydanych decyzji
potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób tego pozbawionych
przeznaczyliśmy kwotę 1 377,00 zł. Dokonano również zwrotu dotacji z lat ubiegłych
w kwocie 8 095,81 zł. Ogółem zostało wydanych 1940 decyzji administracyjnych, z tego
w zakresie pomocy społecznej 833 decyzje, w tym 11 decyzji odmownych i 33 decyzje
potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnych. W sprawie świadczeń rodzinnych
595 decyzji, z funduszu alimentacyjnego 16 decyzji, w sprawie zasiłku dla opiekuna
3 decyzje, w sprawie świadczenia wychowawczego 492 decyzje, w tym 2 decyzje odmowne
oraz 1 decyzja odmowna w sprawie świadczenia dobry start. Oczywiście Państwo wiecie,
że w dobrym starcie nie podejmowaliśmy decyzji. Tu została wydana tylko decyzja
odmowna, bo w takich kwestiach trzeba było wydać właśnie taką decyzję. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji do
sprawozdania.
Radna Beata Najbar – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdziła, że opinia Komisja jest pozytywna. Oddano 5 głosów za
(jednogłośnie).

5

Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że Komisja
pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym. 5 głosów „za”.
W otwartej dyskusji głos zabrał radny Zenon Lenart: Najpierw mam taką mała uwagę
techniczną do Pani dyrektor. Przedstawiony tutaj opis jest bardzo szczegółowy, zawiera wiele
odniesień do ustaw i podstaw prawnych. W sprawozdawczości najważniejsze jest ujęcie
pewnych danych, a te dane nam znikają w ilości tych odniesień. Najlepiej gdy dane te są
jeszcze usystematyzowane tzn. ujęte są w tabelach. Wtenczas jeżeli podamy dane z 2-3 lat to
mamy pewien obraz jaki jest trend, gdzie pewne rzeczy wzrastają, gdzie jest stabilizacja,
gdzie maleją. Łatwiej jest nam takie rzeczy ocenić. I taka jest moja uwaga, że dobrze by było
właśnie w tym kierunku pójść, nie tyle opisowym. Owszem bo to jest kompendium wiedzy
i tu całe uznanie dla Pani dyrektor, że takie kompendium wiedzy radni dostali, ale z punktu
widzenia takiej statystyki i szybkiej oceny tego, to takie ujęcie tabelaryczne, a jeszcze
odniesienie w czasie chociażby rok do roku jeżeli są pewne dane, to można je pokazać
w szerszym kontekście czasowym. Daje nam to po prostu jako radnym lepszy obraz do oceny
pewnych wydatków. To taka moja uwaga praktyczna. Nie wiem to jak sobie Pani tam życzy.
Jeszcze mam taką jedną uwagę i takie zapytanie w kwestii wydatkowania środków z funduszu
alkoholowego. Rozumiem tutaj, że tutaj w pkt 2 mamy taki zapis: udzielanie rodzinom,
w których występuje problemy alkoholowe pomocy itd. psychospołecznej i prawnej. I mamy
tutaj szereg różnych działań. Rozumiem, że nabór tutaj tych osób jest przypadkowy, bo chyba
nie wierzę w to, żeby uczestnicy różnych form byli wybierani z tych rodzin gdzie akurat są
problemy alkoholowe. Bo tam na aerobik na pewno chodzi kto chce, na zajęcia muzyczne też
kto chce. No taka jest prawda. Mam takie pytanie do Pani dyrektor. Co zrobić żeby ta pomoc
była bardziej celowana, żebyśmy nie robili, wydatkowali środków i szukali sposobu
wydatkowania środków, tylko żebyśmy bardziej po prostu starali się wydać te pieniądze tam,
żeby one przyniosły pewien skutek. Rozumie Pani o co mi chodzi, żeby po prostu to było
takie celowane. Taki przykład ostatnio chociażby rekolekcje trzeźwościowe, które nie tak
dawno zakończyły się w Miejscu Piastowym brało, było zaangażowanych z Gminy
Krościenko Wyżne 10 osób. Czy jest możliwość współfinansowania, jak by to było możliwe,
żeby po prostu pokazać to, że szukamy tych działań, tych terenów gdzie są te zagrożenia.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput: jeżeli chodzi
o pierwsze pytanie, to co roku jest robiona ocena zasobów pomocy społecznej i tam właśnie
przedstawione są porównania z roku na rok, w tym wydatki na dane zadanie. W tym roku
również do 30 kwietnia taka ocena będzie przygotowana i na pewno ją Państwo otrzymacie
i będziecie się do tego odnosić. Przygotowujemy to bardzo dokładnie, z uwagi na to, że
wiecie państwo, że każdy pyta o daną formę wsparcia. Jeżeli ktoś sięgnie do tych
dokumentów to sobie przypomni, że są takie formy wsparcia i można człowiekowi
powiedzieć z danego okręgu, gdzie Państwo po prostu startowaliście do rady. Też jest dużo
osób młodych, więc tym bardziej zostało to opracowane bardzo obszernie, ale my tak na
prawdę robimy sprawozdanie tak jak Pan mówi do wydziału polityki społecznej
tabelarycznie. My możemy to sprawozdanie na przyszłość dać w taki sposób, w jaki
przekazujemy do wydziału. Będzie to po prostu parę stron.
Radny Zenon Lenart: ale takie zestawienie z roku do roku, żeby pokazać.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput: z roku do roku to
właśnie będzie w tej ocenie zasobów pomocy społecznej.
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Zastępca Wójta – Jan Omachel: Pani dyrektor jedno sprostowanie. To jest sprawozdanie za
rok 2018 wobec tego nie można się odnosić do lat ubiegłych, bo temat jest jednoznacznie
określony. Natomiast to o czym Pani dyrektor mówi, zestawienie oczywiście jest robione
i będzie przedstawione. Tak, że tu to pierwsze powiedzmy rozszerzenie o lata poprzednie
w tym przypadku raczej nie powinno się znaleźć.
Radny Zenon Lenart: ale to nic nie przeszkadza jeżeli pokażemy rok 2018 w kontekście
roku 2017.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput: jeżeli Państwo
będziecie chcieli coś takiego jestem w stanie to przygotować. Wczoraj był też temat związany
z kwestią procentową tj. jaki procent środków jest przekazanych z budżetu centralnego, ile
środków od nas z gminy. Przedstawiłam Państwu to zaraz na początku jak to wygląda
wszystko. Co do drugiego pytania odnośnie profilaktyki alkoholowej, to Państwo
przyjmujecie program, który jest opracowany na koniec roku, ale dotyczy roku kolejnego.
Taki też był zatwierdzony program profilaktyczny w 2017 roku na 2018. Kto może złożyć
wniosek, tak jak Państwo tam widzicie. Myśmy przygotowali taki program profilaktyczny,
aby był elastyczny, aby każda osoba która ma jakieś pomysły, a będzie to się wpisywało
w program mogła się starać o takie środki. Nikt z moich pracowników nie wie, że można
przeznaczyć środki na dany cel. Zawsze do 15 października roku poprzedniego do Pani
Skarbnik przekazujemy plan finansowy na rok następny. W trakcie roku, też na przykład są
jakieś wnioski w kwestii przeznaczenia środków na dany cel. Jeżeli będą takie pieniążki nie
widzę przeszkód i myślę, że ani Pan Wójt, ani żadna z Państwa osoba na pewno tego nie
zakwestionuje, nawet jeżeli chodzi o rekolekcje. Proszę mi wierzyć nie wiemy o pewnych
rzeczach, właśnie prosimy o współpracę bo jesteśmy tylko ludźmi i po to razem jesteśmy
żebyśmy wspólnie podejmowali pewne działania, bo wtedy zrealizujemy to dobrze. Sporo
rzeczy robimy w ośrodku, to jest mała kadra i jestem dumna z moich pracowników, którzy
realizują te zadania, bo ktoś za to odpowiada, ktoś to przygotowuje i troszczy się aby mogły
skorzystać osoby mieszkające na naszym terenie. Program przygotowany jest tak jak Państwo
widzicie, nie tylko stricte do osób z problemami, ale do całej naszej społeczności, bo to jest
mała gmina i nie możemy tak osób naznaczać. Dlatego robimy nieraz wspólne jakieś
spotkania, nawet niech to będą dwie, trzy osoby które przyjdą z tego grona gdzie jest problem
alkoholowy, żeby oni też widzieli, że można się spotkać, można porozmawiać, widzą inne
życie, inaczej spojrzą na daną sprawę. Ale mówię, ja na prawdę jestem elastyczna i jeśli
Państwo potrzebujecie czegoś, czy jeżeli chcecie żebyśmy coś udoskonalili to proszę
o wskazówki.
Radna Aleksandra Przymusińska: zgadzam się z Panem radnym, że pewne formy wsparcia
mogłyby być celowane konkretnie w daną grupę, ale wyrażam podziw dla tych przedsięwzięć
ponieważ tak jak powiedziała Pani dyrektor, że osoby biorące udział, czy to będą zajęcia
szachowe, czy warcabowe, czy aerobik, czy zajęcia muzyczne. Udział osób, a szczególnie
młodzieży w takich zajęciach nie musi koncentrować się tylko i wyłącznie na tej grupie osób.
Uważam, że właśnie profil zadania profilaktycznie będzie o wiele lepiej spełniony jeżeli będą
to grupy mieszane, grupy integracyjne, bo takie będzie to zadanie. Rozumiem co Pan radny
chciał powiedzieć, ale widzę to całościowo, holistycznie i uważam, że te zajęcia, ta świetlica
młodzieżowa, która funkcjonuje musi jednak łączyć młodzież i ze środowisk dotkniętych
takim problemami i uczulać młodzież i ludzi z środowisk niedotkniętych, a często nie wiemy
czy dotkniętych. Chciałam swoje zdanie przedstawić.
Innych głosów nie zabrano.
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Wójt Gminy – Mateusz Liput: dokładnie reasumując łatwiej zapobiegać niż leczyć. Jest taka
stara zasada dla osób, które mają pewne pomysły w jaki sposób mogłyby wykorzystać środki
z tego funduszu. Zachęcamy z Panią dyrektor do 15 października każdego roku, aby to
planować na rok następny.
Radny Zenon Lenart: jedno zdanie, żeby tutaj uzupełnić. Chodzi mi przede wszystkim,
że bardzo często czy dorośli, czy młodzież dotknięta tą chorobą, oni są wycofani. Oni czasami
czują się wyobcowani ze środowiska, dlatego moje pytanie było co zrobić, żeby bardziej do
nich dotrzeć. Nie kwestionuje tego, że integracyjność jest bardzo ważna, ale to właśnie w tym
wychodzi, jeżeli wyjdziemy do tych osób i ściągniemy ich to oni nie będą tacy wycofani.
Bardzo często to się widzi, że młodzież, dzieci z rodzin patologicznych, trudno im się
odnaleźć. Jeżeli do nich wyjdziemy i wyciągniemy ich z tego środowiska to jest szansa żeby
po prostu ten program spełniał w stu procentach swoją rolę.
Radny Tomasz Niżnik: chciałem jeszcze dodać odnośnie tej współpracy z Panią dyrektor
i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Mówiliśmy o tych inicjatywach i propagowaniu
pewnego stylu życia. Niedawno byłem u Pani dyrektor, czy jest możliwość pozyskania
środków na zorganizowanie rodzinnego rajdu rowerowego. Myślę, że byłaby to pożyteczna
sprawa, która przyciągnie młodych ludzi, starszych. Tego jeszcze na Krościenku nie było.
Wyznaczyć potrzeba trasy rowerowe na terenie Gminy Krościenko Wyżne i włączyć się w ten
rajd. Żeby wyjść do ludzi to trzeba im coś zaproponować, aby ich przyciągnąć. Jeżeli jest
jakaś propozycja wtedy można zabiegać żeby przyszli, wzięli udział, żeby dzieci przyciągnęły
rodziców i w ten sposób najlepiej przyciągniemy te osoby które nie chcą wyjść z domu. Jest
to taka moja inicjatywa. Myślę, że się uda zrealizować 26 maja. Miałem to mówić na
następnej sesji. Pani dyrektor jak najbardziej wyraziła chęć, sprawdziła oczywiście
w dokumentach czy taki rajd może być współfinansowany. Chodzi o jakiś drobny
poczęstunek, jakieś drobne upominki. Podjęliśmy tutaj współpracę, nie tylko z GOPS ale
i z gminą, szkołą i GOSiR. Wspólnie razem zorganizujemy taki rajd. Mam nadzieję, że
Państwo również weźmiecie w nim udział i przez to myślę, że przyciągniemy, damy przykład
innym, że można aktywnie spędzać czas.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput: odniosę się jeszcze do
tego pytania, jak pracować z tymi osobami, które mają problem z alkoholem, bo jest to
choroba. Proszę Państwa są punkty konsultacyjne, pracownicy prowadzą pracę socjalną,
mamy asystenta rodziny, który również pracuje z rodzinami i pokazuje im jak należy
funkcjonować w środowisku, ale nie jest to proste i łatwe. Dużo pracy wykonują pracownicy
i też ukłon w ich stronę, ale pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrealizować, aby wszyscy
funkcjonowali w środowisku prawidłowo. Są różne możliwości, bo czytaliście Państwo
program profilaktyczny i sprawozdanie z tej dziedziny. Jeśliby człowiek chciał zmienić coś
w swoim życiu to ma możliwości. Nasza mała gmina pomimo, że jest mała to na prawdę
mamy przeróżne formy wsparcia dla tych osób, tylko te osoby musza chcieć coś zmienić
w swoim życiu.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: dodam, że w gminie funkcjonuje Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jeżeli ktoś z Państwa radnych, a razem z Panią
dyrektor mamy taką informacje, że w niektórych gminach radni biorą udział w pracach
komisji, jeżeli ktoś miałby pomysł na to w jaki sposób można wspomóc w sumie też nas, bo
akurat z Panią dyrektor wchodzimy w skład tej komisji, serdecznie zapraszamy do składu tej
komisji.
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Ad. 6
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowego zadania.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput: jak już Państwu
wspominałam w ramach działalności ośrodka realizujemy wspieranie rodziny i pieczy
zastępczej. Została podjęta uchwała XXXI/234/2017 rady gminy z dnia 27 grudnia, którą
został przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. W ramach ustawy
wydatkowaliśmy kwotę 68 821,09 zł. Na działalność asystenta rodziny przeznaczyliśmy
kwotę 21 760,24 zł. Część tego wydatku tj. 9 179,00 zł pochodziła z budżetu centralnego,
w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018. Natomiast
12 581,24 zł tj. wkład własny gminy. Ponadto w ubiegłym roku gmina przeznaczyła kwotę
47 060,80 zł na wydatki związane z opieką nad jednym dzieckiem przebywającym w rodzinie
zastępczej spokrewnionej oraz trojgiem dzieci umieszczonych w domu dziecka. Jedno
dziecko we wrześniu zostało przeniesione do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
i wróciło pod opiekę prawną rodzica. W obecnej chwili mamy troje dzieci, które przebywają
poza rodziną biologiczną. W ośrodku zatrudniony jest asystent rodziny, który w ubiegłym
roku pracował z 8 rodzinami z terenu gminy. W ciągu roku zakończył pracę z 3 rodzinami.
Opieka asystenta obejmowała 18 dzieci i 14 osób dorosłych. Asystent wspierał rodziny
w zakresie rozwijania umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, ustalał i realizował
ustalony plan pracy z rodziną, którego celem było poprawienie funkcjonowania rodziny.
Odbył 417 wizyt w środowisku w ciągu roku, motywował osoby bezrobotne do podjęcia
zatrudnienia, wspierał dzieci w pokonywaniu trudności szkolnych, pomagał rodzinom
w załatwieniu spraw urzędowych i towarzyszył im w pokonywaniu trudnych sytuacji
życiowych. Na stronie internetowej w zakładce wspieranie rodziny i systemie pieczy
zastępczej zamieszczono informację na temat działalności asystenta rodziny. Kończąc bardzo
pragnę podziękować za współpracę, życzliwość i wyrozumiałość w codziennej pracy oraz za
szeroko rozumiana pracę na rzecz pomocy społecznej. Jest to trudny kawałek chleba – panu
Wójtowi Gminy Mateuszowi Liputowi, Zastępcy Wójta Gminy – Panu Janowi Omachel,
Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Krzysztofowi Podkulowi i poprzedniemu
Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Antoniemu Dębiec, wszystkim obecnym radnym
i radnym poprzedniej kadencji, skarbnikowi, księżom proboszczom, sołtysom, dyrektorom
placówek oświatowych, biblioteki, ochotniczym strażom pożarnym, stowarzyszeniu
kulturalnemu „Dębina”, służbie zdrowia, GOSiR, a przede wszystkim współpracownikom
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zrealizowali tak wiele zadań oraz wszystkim
tym, którzy wraz z nami przyczynili się do polepszenia sytuacji mieszkańców naszej
społeczności lokalnej. Dziękuję.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji do
sprawozdania.
Radna Beata Najbar – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok. Oddano 5 głosów za (jednogłośnie).
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że Komisja
pozytywnie opiniuje sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018
rok. 5 głosów „za”.
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu.
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Ad. 7
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Krościenko Wyżne za 2018 rok.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu
(w załączeniu do protokołu). Objaśniła, że: ustawa z 29 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań z zakresu profilaktyką
i rozwiazywaniem problemu narkomanii na terenie swojej gminy. W celu zapobiegania
i ewentualnemu szerzeniu się tego problemu samorządy opracowują program we współpracy
z innymi podmiotami takimi jak szkoły, placówki oświatowe, zakłady opieki zdrowotnej
i inne. Zaznaczyła, że taki program został opracowany. Rada Gminy Krościenko Wyżne
uchwałą nr XXXI/238/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. przyjęła Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na rok 2018. W tym programie
przewidzieliśmy 2 tys. zł, z czego 300 na prelekcje dla uczniów Publicznego Gimnazjum
w Krościenku Wyżnym, 700 zł na szkolny konkurs sportowy i 1000 zł na udział w spektaklu
teatralnym lub seansie filmowym o treści antynarkotykowej. Z tych 2 tys. zł wykorzystano
1 386,67 zł, co stanowi 69,33 %.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji do
sprawozdania.
Radna Beata Najbar – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja przedstawione sprawozdanie zaopiniowała
jednogłośnie. 5 głosów „za” (jednogłośnie).
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że Komisja
pozytywnie opiniuje sprawozdanie. 5 głosów „za”.
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu.
Ad. 8
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: Wysoka Rado, pragnę przedstawić sprawy, które miały
miejsce w okresie międzysesyjnym, tj. w dniach od 27.02 – 28.03.2019 r.:
 3 marca odbyła się wystawa zorganizowana z okazji Narodowego dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”.
 9 marca w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym miał miejsce koncert z okazji
Dnia Kobiet, który cieszył się dużą popularnością.
 13 marca uczestniczyłem w spotkaniu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie
poruszono kwestię zmiany granic naszej gminy. W zebraniu wzięła udział Wojewoda
Podkarpacki.
 17 marca w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbyło się Zebranie Wiejskie
Sołectwa Krościenko Wyżne. W wyniku głosowania sołtysem Sołectwa Krościenko
Wyżne na pięcioletnią kadencję został ponownie wybrany Pan Bolesław Pudłowski.
 18 marca, wspólnie z przewodniczącym rady gminy jako członkowie Prezydium Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Krościenku Wyżnym byliśmy obecni podczas
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przeprowadzonego w domu strażaka OSP Krościenko Wyżne etapu gminnego
ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej.
23 marca druhny i druhowie z 8. Drużyny Starszoharcerskiej świętowali 50-tą rocznicę
swojej działalności.
24 marca w sali Domu Ludowego w Pustynach odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa
Pustyny. W wyniku głosowania Sołtysem został wybrany Pan Stanisław Ziomek
26 marca odbyło się pierwsze zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Pustyny, w którym
wspólnie z przewodniczącym rady gminy miałem przyjemność uczestniczyć.
27 marca wraz z zastępcą i przewodniczącym rady gminy uczestniczyliśmy
w inauguracyjnym zebraniu Rady Sołeckiej Sołectwa Krościenko Wyżne.

W okresie od 27 lutego 2019 r. do dnia 28 marca 2019 r. prowadzono następujące
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) w dniu 28 lutego 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji
sanitarnej przy ul. Dukielskiej w Pustynach” w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna
w Gminie Krościenko Wyżne””. W postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy „WODOGAZ” z Przeworska. Umowny termin wykonania robót ustalono na 31 maja 2019 r.
2) wybrano również ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
pn.: „Dostawa materiałów drogowych na bieżące remonty dróg gminnych na terenie
Gminy Krościenko Wyżne w 2019 r.”. Umowę zawarto w dniu 1 marca 2019 r.
3) w dniu 11 marca 2019 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej
ul. Parkowa w Krościenku Wyżnym” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zostały złożone dwie oferty. Z uwagi, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało
unieważnione. Ponownie przetarg został ogłoszony 14 marca 2019 r. W terminie wpłynęły
dwie oferty. Planowany termin udzielenia zamówienia to 15 kwietnia 2019 r. Termin
zakończenia prac wyznaczono na 31 maja 2019 r. ze względu na to, iż oferta z najniższą
ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie, zachodzi
konieczność dokonania zmian w budżecie.
4) ponadto w analizowanym okresie zawarto umowy na opracowanie kompletnych
dokumentacji technicznych przebudowy linii telekomunikacyjnej kolidującej
z zagospodarowaniem działki przy budynku użyteczności publicznej w Pustynach
w ramach zadania pn.: „Budowa parkingu przy budynku użyteczności publicznej
w Pustynach”.
Pracę Urzędu obrazują wydawane w tym okresie zarządzenia. W dniu 28 lutego 2019 r.:
1) Z A R Z Ą D Z E N I E NR V/ 45 /2019 w sprawie przeznaczenia do oddania
w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Krościenko Wyżne;
2) Z A R Z Ą D Z E N I E NR V/ 46 /2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2019 rok;
3) Z A R Z Ą D Z E N I E NR V/ 47 /2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami na 2019 rok;
4) Z A R Z Ą D Z E N I E NR V/ 48 /2019 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad
sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy
Krościenko Wyżne.
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W dniu 7 marca 2019 r.:
1) Z A R Z Ą D Z E N I E NR V/ 49 /2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich
w sołectwach: Krościenko Wyżne i Pustyny w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów
i rad sołeckich;
2) Z A R Z Ą D Z E N I E NR V/ 50 /2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2019 rok;
3) Z A R Z Ą D Z E N I E NR V/ 51 /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 8 marca 2019 r.:
1) Z A R Z Ą D Z E N I E NR V/ 52 /2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania,
określenia składu, organizacji oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w Gminie Krościenko Wyżne;
2) Z A R Z Ą D Z E N I E NR V/ 53 /2019 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W dniu 25 marca 2019 r. Z A R Z Ą D Z E N I E NR V/ 54 /2019 w sprawie powołania
komisji do przekazania mienia gminnego znajdującego się w sołectwie Pustyny.
W dniu 27 marca 2019 r.:
1) Z A R Z Ą D Z E N I E NR V/ 55 /2019 w sprawie sprawozdań rocznych oraz informacji,
o których mowa w art. 267 ustawy o finansach publicznych;
2) Z A R Z Ą D Z E N I E NR V/ 56 /2019 w sprawie określenia formy i terminu
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy
Krościenko Wyżne oraz powołania komisji przetargowej.
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu.
Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul zarządził
przerwę w obradach w godz. 1250-1305.
Ad. 9a)
Po wznowieniu obrad rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Krościenko Wyżne w 2019 roku”.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel (w załączeniu).
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Jak co roku przyjmujemy Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy.
Obliguje nas do tego ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku. Na bazie tej ustawy każdego
roku taki program powstaje. Program, który jest dzisiaj projektem i będzie rozpatrywany jest
poniekąd powieleniem tego programu, który obowiązywał w roku ubiegłym. Najważniejsze
zadania, cele tego programu to właśnie zapobieganie bezdomności oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi. Zadania priorytetowe w tym programie to zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom na terenie naszej gminy, poszukiwanie nowych właścicieli dla
bezdomnych zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, sprawowanie opieki
nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie, ograniczenie populacji bezdomnych
zwierząt oraz edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. Podkreślę,
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że Program dotyczy zwierząt bezdomnych i tymi zwierzętami gmina ma obowiązek się
zajmować. Natomiast zwierzęta, które mają właścicieli, a gdzieś tam właściciel się nie
przyznaje do tego, niestety nie są one bezdomne i tutaj nie możemy interweniować. Opiekę
nad zwierzętami wykonujemy poprzez zawarcie umów z firmami czy osobami, którzy mają
specjalizację w tym kierunku. Między innymi mamy podpisaną umowę ze schroniskiem Pana
Karola Kusala z siedziba w Lesku, ul. Piłsudskiego 48. To schronisko realizuje nam
wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie gminy. Całodobową opiekę weterynaryjną
zabezpiecza gabinet weterynaryjny Witolda Zygmunta z siedzibą w Krośnie przy
ul. Szpetnara 12. Również mamy zawartą umowę z gospodarstwem rolnym w Pustynach przy
ul. Centralnej 1 na zwierzęta gospodarskie, jeżeliby się takie pojawiły. Tego problemu do tej
pory na terenie gminy nie było. Program ten zawiera również punkty dotyczące ograniczenia
populacji zwierząt, a więc cele które dotyczą sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych.
Zapisane są tam także cele związane z edukacją naszych mieszkańców poprzez
organizowanie spotkań, działalność z organizacjami pozarządowymi, wydawanie plakatów,
ulotek i artykułów na ten temat. Program w całości finansowany jest z budżetu gminy. Kwota
jaką zadysponowaliśmy na ten rok wynosi 12 910,00 zł. Mam nadzieję, że ta kwota
wystarczy, aby zamknąć ten rok i jednocześnie zrealizować program. Jeżeli nie, będziemy
musieli tę kwotę powiększyć.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji do
projektu uchwały.
Radna Beata Najbar – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Krościenko Wyżne w 2019 roku”, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich
zaopiniowała pozytywnie. 5 głosów „za” (jednogłośnie).
Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel: dopowiem, ten projekt Programu został
pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz uzgodniony
z zarządem koła łowieckiego działającego na naszym terenie.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie nad projektem.
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).
Prowadzący obrady – Krzysztof Podkul stwierdził, ze Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2019 roku” - w załączeniu.
Ad. 9b)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok.
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Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła projekt uchwały wg zwiększeń oraz
zmniejszeń w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej –
projekt w załączeniu. Stwierdziła ona, że projekt uchwały zawiera autopoprawki wójta:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 300,00 zł, w dziale 855 – Rodzina, w tym
w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze – 2 200,00 zł oraz w rozdziale 85502 –
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 100,00 zł;
2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3 300,00 zł, w tym w rozdziale 85501
Świadczenie wychowawcze – 2 200,00 zł oraz w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 100,00 zł;
3) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 38 974,00 zł, w tym w dziale 600 Transport
i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 11 100,00 zł; w dziale 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne –
4731,00 zł; w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002
Gospodarka odpadami komunalnymi – 23 143,00 zł;
4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 974,00 zł, w tym w dziale 600 – Transport
i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 11 100,00 zł; w dziale
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze
straże pożarne – 4731,00 zł; w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 23 143,00 zł;
5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 448 154,95 zł (Skarbnik Gminy zaznaczyła, że jest to
pierwsza zmiana jaka wynika z autopoprawek), w tym w dziale 010 – Rolnictwo
i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność – 11 100,00 zł; w dziale 600 –
Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 20 000,00 zł
(autopoprawka związana z otwartym w dniu dzisiejszym przetargiem).
Wójt Gminy – Mateusz Liput dopowiedział, że jest to kwota, którą musimy dołożyć na
remont drogi ulica Parkowa, z racji tego, że oferty które wpłynęły przekraczają nasz
zakładany budżet na to zadanie. W związku z tym potrzeba dołożyć środków, aby opłacić
inspektora.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło kontynuując w zakresie projektu zmian budżetowych
poinformowała, że następna zmiana dotyczy:
6) działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 94 744,00 zł; w dziale 750 –
Administracja publiczna w kwocie 50 000,00 zł, w tym w rozdziale 75023 – Urzędy
Gminy – 30 000,00 zł oraz rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
– 20 000,00 zł; w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 145 000,00 zł, w tym
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 105 000,00 zł oraz rozdziale 80148 – Stołówki
szkolne i przedszkolne – 40 000,00 zł; w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 21 509,00 zł;
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105 801,95 zł.
7) ogółem przychody po zmianie wynoszą 1 048 154,95 zł. Po zmianach deficyt wynosi
748 154,95 zł. Źródłem jego pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy. Kwota 300 000,00 zł przeznaczona jest na spłatę kredytu zaciągniętego
w latach ubiegłych.
8) zwiększa się dotację celową o kwotę 22 758,00 zł dla Gminy Krosno na realizację zadania
utrzymanie czystości i porządku w gminie.
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9) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Ośrodka Zdrowia
w Krościenku Wyżnym" na zadanie pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej
w Krościenku Wyżnym" (autopoprawka).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii przez Komisję
Budżetu i Finansów.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że
Komisja Budżetu i Finansów, po rozpatrzeniu autopoprawek wójta pozytywnie opiniuje
projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019
rok. 5 głosów „za”.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
(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. 9c)
Rozpatrzenia projektu oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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. Obowiązująca obecnie uchwała określa, że liczba pozostałych członków Komisji
Rewizyjnej, oprócz Przewodniczącego i jego Zastępcy wynosi 1.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur. Zaznaczył, że kandydat
musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będzie zwracał się z zapytaniem
do zgłoszonej osoby, czy taką zgodę wyraża.
Do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne radni zgłosili następujące
osoby:
- radna Aleksandra Przymusińska zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Ronowskiego.
Radny Krzysztof Ronowski wyraził zgodę na kandydowanie.
- radny Stefan Liput zgłosił kandydaturę radnego Zenona Lenarta. Radny Zenon Lenart
wyraził zgodę na kandydowanie.
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Następnie radna Małgorzata Bystrańska złożyła 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 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
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) radny Krzysztof Ronowski - 9 głosów „za”, 5 głosów „wstrzymujących się”;
2) radny Zenon Lenart - 2 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”, 8 głosów „wstrzymujących się”.
(imienne wykazy z poszczególnych głosowań w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul odczytał projekt uchwały zmieniającej 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 11 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 3 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
W trakcie głosowania radny Piotr Lorens dopytał w kwestii możliwości jego powtórzenia.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby pozostałych członków Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krościenko Wyżne oraz jej powołania - w załączeniu.
Ad. 10
Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Piotr Lorens – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował
zgromadzonych, że: realizując postanowienia zapisu § 87 ust.1 Statutu Gminy Krościenko
Wyżne niniejszym przedkłada na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne
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sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok. Przedmiotowe sprawozdanie
zostało przyjęte jednogłośnie przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 26 marca br.
Wyjaśnił, że nowy członek Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Ronowski zapozna wszystkich
radnych z przyjętym przez Komisję sprawozdaniem (sprawozdanie w załączeniu do
protokołu).
Radny Krzysztof Ronowski: Szanowni Państwo, ciągłość pracy rady jak i powoływanych
komisji jest rzeczą jasną. Istotna rzecz jest taka, że zmieniają się składy osobowe. Natomiast
praca komisji musi być wykonywana, sprawozdania muszą być przygotowywane. Miałem
przyjemność być przewodniczącym komisji rewizyjnej w kadencji 2014-2018. Pomogłem
tutaj przewodniczącemu przy tworzeniu sprawozdania, ale pozwólcie, że w kilku słowach
powiem na czym polegała praca Komisji Rewizyjnej w 2018 roku. Kserokopię tego
sprawozdania otrzymacie Państwo na następnej sesji. Taki mieliśmy zwyczaj,
że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej radnym było przedkładane i każdy mógł się z nim
samodzielnie zapoznać. Zatem w 2018 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy pracowała
w składzie: Krzysztof Ronowski - przewodniczący, Marzena Kielar - z-ca przewodniczącego,
Krzysztof Podkul - członek Komisji. Pracowaliśmy na planie pracy uchwalonym uchwałą
Rady Gminy. Ten plan pracy zawierał 7 punktów i był podobny do planu przyjmowanego na
2017 rok. Poszczególne zadania były podzielone zarówno na miesiące jak i półrocza.
Zadaniem całorocznym było rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych zgodnie
z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Program ten Komisja Rewizyjna
realizowała na 6 posiedzeniach:
 w dniu 5 lutego 2018 r.
 w dniu 9 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy kontrolę wykonania budżetu Gminy Krościenko
Wyżne.
 w dniu 7 maja 2018 r. w dalszym ciągu trwały prace nad rozpatrywaniem sprawozdań
budżetowych.
 w dniu 28 maja 2018 r. została zakończona praca nad oceną budżetu. Były opiniowane
wykonanie budżetu jak i absolutorium dla wójta gminy.
 w dniu 18 września 2018 r. analizą objęto wykonywanie budżetu za I półrocze 2018 roku.
 w dniu 16 października 2018 r. między innymi poddano analizie inwestycje, pozyskiwanie
środków pozabudżetowych, a także współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy.
Jedna sprawa, która była przewidziana w planie pracy Komisji Rewizyjnej nie została
wykonana. Było to spowodowane tym, że zakończyła się kadencja poprzedniej rady gminy.
Kadencja nowej się dopiero rozpoczęła. Jak Państwo pamiętacie, praca w grudniu polegała na
powoływaniu Komisji. Natomiast ciężko było, żeby Komisja spotkała się i popracowała nad
tematem. Tym tematem niezrealizowanym było zapoznanie się z wynikami kontroli
zewnętrznych dokonywanych w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne. Niemniej jednak
z informacji, jakie uzyskałem od Pana wójta, w książce kontroli, a na tej bazie się ten punkt
rozpatruje, w książce kontroli wpisów nie było. Ten temat będzie brany pod uwagę przy pracy
Komisji Rewizyjnej w 2019 roku. Z najważniejszych rzeczy, które Komisja w sprawozdaniu
ujmuje jest wykaz nieprawidłowości w toku kontroli. Takich nieprawidłowości nie było.
Komisja Rewizyjna podjęła 2 uchwały. Pierwsza dotyczyła pozytywnego zaopiniowania
budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2017 rok. Drugą uchwałą był wniosek pozytywny
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne. W ocenie budżetowej
rozpisaliśmy w sposób szczegółowy sposób dojścia do treści uchwał jakie przytoczyłem.
Sprawozdanie zamykamy krótkim stwierdzeniem dotyczącym tego, że w 2018 r. zakończyła
się kadencja. Odpowiednią decyzją rady dnia 30 listopada 2018 r. została powołana nowa
komisja rewizyjna, w nowym składzie. Jak powiedziałem wcześniej komisja nie obradowała
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do końca roku nad żadnym z tematów. Takie sprawozdanie otrzymacie Państwo w formie
kserokopii na następnym posiedzeniu. Jeżeli są jakieś pytania do pracy komisji rewizyjnej
z lat poprzednich to służę swoją pomocą.
Radny Tomasz Niżnik: ponieważ na poprzedniej sesji zaproponowałem takie spotkanie
związane z działalnością sportu na terenie naszej gminy, chciałem po krótce zreferować co się
udało zrobić do tego czasu i jak ta sytuacja wygląda. Wyszedłem z inicjatywą tego spotkania,
wystosowałem odpowiednie zaproszenia do działaczy, prezesów i kierowników sekcji. Takie
pierwsze spotkanie odbyło się 14 marca w budynku GOSiR w Krościenku Wyznym. W nim
wziął udział Pan wójt - Mateusz Liput, Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich, radny Robert Wojtuń, radny Lorens Piotr, dyrektor
szkoły Pan Marek Aftanas, prezesi klubów: Artur Szegda – Orzeł Pustyny, Michna Leszek –
Krościenko Wyżne Wisłok. Ponadto kierownicy sekcji: Janusz Szmyd – sekcja biegowa, Piotr
Tomoń – sekcja tenisa stołowego, kierownik GOSiR – Rafał Przymusiński, Artur Szelc –
animator na Orliku i Marcin Szelc działacz zaangażowany w sprawy sportu i piłki nożnej.
Zależało mi na tym, żeby każdy mógł wypowiedzieć się na temat tego co się dzieje w sporcie,
w jego dziedzinie, jakie są sukcesy, problemy. Od strony organizacyjnej poruszono problem
jeżeli chodzi o sekcje tenisa stołowego z oświetleniem na hali. Tam jest teraz światło
neonowe, jest problem ponieważ 9 neonówek w tej chwili nie świeci. Jest to problem dla
tenisistów. Trzeba ich zrozumieć ponieważ to światło jest potrzebne w tej grze. Natomiast jest
problem z siłownią. W tym pomieszczeniu tenisistów jest siłownia. Ona jest uszkodzona, nie
nadająca się w tym momencie do użytku, wiec też jest problem. Trzeba byłoby na terenie
szkoły znaleźć może jakieś pomieszczenie i tam po ewentualnym remoncie, czy
przeinstalowaniu tej siłowni znaleźć pomieszczenie, żeby ta siłownia była jednak użyteczna,
a nie przeszkadzać tenisistom w celu utrzymania stołu. Potrzeby jest gabaryt tego
pomieszczenia. Wymiana drzwi wejściowych w hali sportowej, to jest też taki temat który
wyniknął w tych dyskusjach. Jeżeli chodzi o halę sportową mamy dwa wyjścia. Jedno wyjście
jest na dziedziniec szkoły, na obecne wielofunkcyjne boisko. I wejście od strony kościoła na
halę. Są to stare drzwi, nieocieplone i zabezpieczone okratowaniem zamykanym na dwie
kłódki. Wszystkie te sprawy, te problemy zostały już poruszone i zostały podjęte działania
w celu usunięcia. Drzwi będą, tutaj pan wójt i pan dyrektor zdeklarowali się do wymiany i
będą zakupione nowe drzwi. Pewnie z oświetleniem też trzeba będzie sobie poradzić, bo jest
to wysoko i to nie jest takie proste żeby wymienić te neonówki. Druga sprawa, prezes Orła
Pustyny Pan Artur Szegda jest zaniepokojony sytuacją klubu, stadionu na Pustynach. Trzeba
go zrozumieć ponieważ na ten moment jest niewiadoma sytuacja z zakupem tego terenu.
Wiec niepokoi się, nawet zadawał pytania czy były podjęte jakieś rozmowy na temat zakupu
terenu tego boiska, czy też terenu na budowę ewentualnie nowego boiska. Tematem
najważniejszym w tym pierwszym spotkaniu był temat modernizacji stadionu, czyli
spojrzenie całościowe na stadion. Powstał pomysł, żeby spojrzeć na stadion całościowo, ale
przygotować się do tej modernizacji etapami, czyli projekt który byłby przygotowywany
byłby podzielony na etapy. Osobno budynek, który wymaga modernizacji. Tam trzeba
spojrzeć na ten taras do którego się nalewa woda i dach jest nieszczelny, pod kątem czy by
tam nie zamknąć tego pomieszczenia dachem, oknami i wykorzystać to jako salę
konferencyjną oraz dobudować jakieś pomieszczenie gospodarcze od strony trybuny i szatnie
dla kobiet z toaletami. Następnie drugi etap tj. modernizacja trybuny czyli na obecnej skarpie
odpowiednio wyprofilować ją, przesunąć w celu poszerzenia boiska. Wybudowanie jakiejś
lekkiej trybuny, są takie konstrukcje lekkie, wiec to by była druga rzecz. Trzecia rzecz
modernizacja kompleksowa murawy boiska. Do tego ogrodzenie stadionu, oświetlenie
i oczywiście jakieś monitoring tego obiektu. Spojrzeliśmy na to całościowo. Zdaję sobie
sprawę, że jest to potężna inwestycja, gdyby patrzeć na to i robić to od razu.
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Ppostanowiliśmy przygotować się do drugiego spotkania w ten sposób, że zaprosiliśmy
projektanta budowlanego Pana Liputa. To było 26 marca w takim mniejszym gronie, ażeby
przedstawić o co nam chodzi i żeby nam wytłumaczył i zaproponował najważniejsze
rozwiązania. W spotkaniu tym wziął udział Pan wójt Mateusz Liput, Pan Marcin Szelc, Artur
Szelc, Pan Janusz Szmyd, Pan Rafał Przymusiński, Pan Eugeniusz Pelczar – przedsiębiorca,
właściciel firmy Pelmet i długoletni sponsor i prezes naszego klubu. Pan Liput zaproponował
na spotkania, ażebyśmy pierwsze zrobili koncepcję tego o co nam chodzi, czyli wykonanie
programu funkcjonalno-użytkowego na bazie którego on stwierdzi co możemy zrobić na tym
terenie który obecnie istnieje. Tam nam chodzi ta jedna rzecz najważniejsza, czyli bieżnia.
Jesteśmy jedną z niewielu gmin w Polsce, gdzie nie ma bieżni 100 metrowej, zakończonej
zeskokiem do skoku w dal. Tu by nam chodziło o każdy metr, bo chcemy i troszkę w skarpę
i troszkę jeszcze w stronę ulicy jeżeli by się to udało. Prosiliśmy, żeby pan projektant
wyrysował, jak możemy się z tym zmieścić w obecnie istniejącym terenie w granicach
gminnej działki lub też jeśli chodzi o poszerzenie w kierunku ulicy. Chodzi o ten łuk, który
nam przeszkadza i trzeba by było trochę przesunąć. Było jeszcze trzecie spotkanie takie na
ostatnią chwile. Porozmawialiśmy w obecności Pana wójta z księdzem proboszczem, czy
w ogóle istnieje jakakolwiek możliwość odkupienia, przejęcia tej drogi. Chodzi o kilka
metrów ewentualnie przesunięcie drogi w stronę działki, która należy do parafii. To wszystko
przedstawiłem dzisiaj telefonicznie Panu Liputowi, który zająłby się tym tematem i wspólnie
z pracownikami gminy ma taką koncepcję zrobić. Dlaczego tymi etapami. Dlatego żeby
pozyskać środki z jakiś projektów ministerialnych. Musimy być przygotowani już w styczniu
z projektem. Jeżeli będziemy robili etapami, jeżeli ukaże się jakiś program na przykład
budowy trybuny, to mając projekt możemy startować do takiego programu. Jeżeli tego nie
mamy, wnioski składa się gdzieś zazwyczaj do końca marca i nie jesteśmy gotowi, więc rok
ucieka. Dlatego od tego by zacząć, żeby przygotować kompleksowy projekt podzielony na
etapy i być przygotowanym do korzystania z takich dotacji, czy to unijnych, czy to
ministerialnych. Jesteśmy na etapie, że pan Liput w przyszłym tygodniu ma podejść do
gminy, do pracowników i ustalić jak wygląda sytuacja, zaprojektować nam tą koncepcję,
przedstawić i po tym zrobimy kolejne spotkanie i będziemy działać w tym temacie.
Oczywiście za przyzwoleniem Pana wójta, bo na razie takie mamy i widzę, że jest chęć do
działania w tym temacie. Proszę Państwa można powiedzieć, że to jest jakiś koncert życzeń
itd., ale myślę, że jednak stadion, miejsce gdzie spotykają się młodzi ludzie, dorośli jest to
jakieś centrum. Przecież można tam organizować różnego rodzaju imprezy kulturalne,
sportowe i dzieje się naprawdę wiele. Jest to wizytówka gminy i myślę, że nie od razu
wszystko, ale jak będziemy przygotowani, to etapami sobie z tym poradzimy. Prosiłby
Państwa o jakieś wsparcie w tym temacie jeżeli by było takie potrzebne. Dziękuję.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: Pan Tomasz obszernie przedstawił. Dopowiem tylko, że tutaj
z jednym z miejscowych, lokalnym architektów prowadzimy rozmowy mające na celu
rozeznanie ceny projektu, w ogóle rynku ile taka usługa może kosztować. Te rozmowy
prowadzone są odnośnie ewentualnych wariantów, które można brać pod uwagę. Co do drzwi
na halę sportową to za przyzwoleniem rady gminy, przy odpowiednim podziale środków taka
inwestycja mogłaby się odbyć w miesiącach wakacyjnych, kiedy szkoła nie jest oblegana
przez uczniów. Co do stadionu to jak najbardziej prace etapowe, przy odpowiednich
dotacjach, bo czasem jest tak, że kosztów inwestycji nie da się udźwignąć samemu. W tym
roku był również program na budowę trybun, jednak po rozmowie telefonicznej pracownika
z pracownikiem ministerstwa sportu, otrzymaliśmy informację, że podkarpacie w tamtym
roku wykorzystało swój limit. Podejrzewamy, że w tym roku będzie ciężko ze środkami, być
może uda się w następnym roku. Plany musimy mieć, a jak wiadomo przy naszych tradycjach
biegowych, jeszcze od memoriału Pana Pudłowskiego czy obecnych biegach „siekiernika”, ta
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infrastruktura siłą rzeczy musi być. Jak najbardziej przychylam się do tego pomysłu. Mam
nadzieję, że Państwo radni również popatrzą na ten problem, z którym się borykamy od wielu
lat. Jak widać sąsiednie gminy nas wyprzedziły w tym etapie. Można powiedzieć, że jest to
inwestycja, która jest jedną z priorytetowych. Jak Pan Tomasz prosiłbym o ewentualne
zapoznanie się z tematem i przychylność jeżeli dojdzie do ewentualnych rozmów, takich
bardzo konkretnych.
Radny Tomasz Niżnik: Panie wójcie pytanie jeżeli można o ten stadion na Pustynach. Żeby
ewentualnie uspokoić i ewentualnie poinformować jak ta sytuacja wygląda, czy są jakieś
rozmowy.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: chciałem tutaj Państwa poinformować, że z uwagi na prośby
władz klubu sportowego w Pustynach postanowiłem wystosować pismo do Prezydenta Miasta
Krosna Pana Piotra Przytockiego z prośbą o spotkanie, aby ewentualnie wyjaśnić co Krosno
zamierza z tym stadionem robić. Po prostu chcę poznać stanowisko w zakresie tego co władze
miasta chcą zrobić z tym terenem i czy są dalej za tym, aby ten stadion funkcjonował. Jeżeli
tak to na jakich zasadach. Jeżeli to spotkanie się odbędzie, bo czekam na informację od Pana
Prezydenta o dogodnym terminie, poinformuje tutaj Państwa radnych o jego rezultatach.
Kwestia jeszcze jednak, bowiem być może dojdzie do rozmów odnośnie zakupu tych terenów
18 ha, które Krosno nam proponowało. Chciałbym też znać Państwa zdanie na ten temat, co
Państwo o tym myślicie i ewentualnie Państwa uwagi, które mógłbym w tym spotkaniu
w jakiś sposób też przedstawić. Tak, że jeżeli ktoś ma jakieś uwagi i propozycje to jestem
otwarty. Chciałem znać Państwa zdanie w tej kwestii.
Radny Bolesław Pudłowski: czy jest już jakiś orientacyjny plan tego projektu.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: jeszcze nie bo wszystko jest na etapie rozmów i rozpoznania
ewentualnych wariantów. Stąd to spotkanie z księdzem proboszczem. Jest tam akurat
nieruchomość parafialna za stadionem, w stronę lasu. Tutaj też rozpoznajemy wszelkie
możliwości. Chcemy projektantowi przedstawić jak najwięcej możliwości pod względem
cenowym takich jak „wbicie się” w tą skarpę, czy ewentualnie ucieczka w kierunku ulicy, czy
ewentualnie poszerzenie w głąb lasu. Prowadzimy rozeznanie kosztu. Jeżeli będziemy znali
jakieś szacunkowe ceny, tutaj będziemy też Państwa z Panem Tomkiem informowali.
Zastępca Wójta – Jan Omachel: otrzymaliśmy pismo od dowódcy III Podkarpackiej
Brygady Obrony Terytorialnej. Pismo, w którym prosi Urząd Gminy, abyśmy podali radnych,
którzy ewentualnie są żołnierzami obrony terytorialnej. Czy są tacy radni. Jeżeli nikt się nie
chce przyznać, wobec tego odpowiedź będzie negatywna. Dopowiem jeszcze, że jeżeli
trybuny i finansowanie z Ministerstwa Sportu to trybuny muszą być zabudowane. Nie mogą
być lekkie pod spodem. Trzeba to brać pod uwagę. Muszą być one zabudowane, bo inaczej
Ministerstwo Sportu takiego przedsięwzięcia nie dofinansuje.
Ad. 11
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 wpłynęło:
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1) pismo w sprawie rezygnacji radnego Tomasza Niżnika z pełnionej funkcji członka
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Skład Komisji Rewizyjnej został uzupełniony
podjęta dzisiaj uchwałą.
2) wniosek dotyczący zwiększenia dotacji celowej z budżetu gminy, która została
udzielona dla Klubu Dziecięcego.
3) odpowiedź Wójta Gminy na pismo mieszkańców ul. Północnej dotyczące prośby
o wykonanie przedłużenia istniejącej drogi gminnej biegnącej od ul. Mostowej do
kładki pieszo-rowerowej na rzece Wisłok.
4) pismo mieszkańca zainteresowanego zakupem części działki nr 4449. Pismo zgodnie
z właściwością zostanie przekazane do rozpoznania Wójtowi Gminy Krościenko
Wyżne.
5) Wójt Gminy Krościenko Wyżne skierował do Rady Gminy protest wyborczy, który
wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 25 marca br. Przewodniczący odczytał złożony
protest wyborczy. Wnoszący protest w związku z nieprawidłowościami związanymi
z wyborami do organu jednostki pomocniczej samorządu terytorialnego w Pustynach
przeprowadzonymi w dniu 24 marca 2019 r. zgłasza protest wyborczy przeciw
ważności wyborów i zwraca się o stwierdzenie nieważności wyborów sołtysa
w sołectwie Pustyny. Zgodnie z uzasadnieniem protestu: w dniu 24 marca 2019 r.
w sołectwie Pustyny odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Zgodnie z listą
obecności w zebraniu uczestniczyło 112 osób. Wybory zostały przeprowadzone
w oparciu o obowiązujący statut sołectwa Pustyny. Wybory przeprowadziła komisja
skrutacyjna w 3-osobowym składzie. W wyborach sołtysa uczestniczyło 112 osób,
zgodnie z listą obecności uczestników zebrania. Wydano 112 kart do głosowania.
Głosowano na 2 kandydatów, a wynik głosowania to 55 głosów za pierwszym
kandydatem i 56 głosów za drugim kandydatem na sołtysa. Jeden głos był nieważny.
Łącznie oddano 112 głosów. Wnoszący protest stwierdza, że w zebraniu uczestniczyły
osoby nieuprawnione do głosowania, a komisja skrutacyjna nie dokonała weryfikacji
osób głosujących pod tym kątem i wszystkim osobom uczestnikom zebrania wydano
karty do głosowania pomimo, iż były one do tego nieuprawnione. W związku
z powyższym w ocenie odwołującego się wynik wyborów został zafałszowany i należy
uznać go za nieważny. Na podstawie listy obecności wnosi o dokonanie weryfikacji
osób uczestniczących w zebraniu i po stwierdzeniu nieprawidłowości skierowaniu do
Rady Gminy Krościenko Wyżne wniosku o stwierdzenie nieważności wyborów sołtysa
w sołectwie Pustyny.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poinformował, że zgodnie z przepisami
Statutu Gminy wniesiony protest zostanie przekazany wg właściwości Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
6) wpłynęło także sprawozdanie wójta z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za
2018 rok. To sprawozdanie niebawem zostanie przekazane na Państwa ręce.
Radny Zenon Lenart w kwestii protestu. Odnotował: czy nie byłoby zasadne dokonanie
zmian statutów sołectw, tak żeby wybory odbywały się po prostu nie na zebraniu wiejskim,
ale żeby każdy mógł po prostu do urny wrzucać głos. Widzę, że Pan sołtys też kiwa głową
i myślę, że doszliśmy do jakiegoś etapu demokratyzacji, że moglibyśmy podjąć taka
inicjatywę i te statuty sołectw zmienić. Tym bardziej, że również wymaga zmiany liczba
członków rad sołeckich, aby była ona bardziej proporcjonalna do ilości mieszkańców
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tzn. przykładowo ustalić sobie 5 osób plus jeden członek na tysiąc mieszkańców. Wtenczas
Pustyny i Krościenko miałyby inną liczbę. Technicznie to sprawa już do komisji, która by się
tym zajęła.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: odnośnie zmiany statutu sołectw. Przy następnych wyborach,
wybory będą się odbywały w sposób powszechny.
Zastępca Wójta – Jan Omachel: przygotowany został projekt statutu. On miał wejść pod
obrady jeszcze w tamtej kadencji rady. Natomiast ze względu na terminy i uzgodnienia, które
trwają około pół roku, w tej chwili odstąpiliśmy od tego. Te wybory zostały przeprowadzone
po staremu, a nowe już według statutu, który będziemy dopracowywać, udoskonalać, bo
mimo wszystko w tym wyborze powszechnym, demokratycznym są też pewne sprawy trudne
do realizacji. Chodzi tam o powołanie wolontariatu w postaci obsługi komisji itd. Trzeba
to wszystko przeanalizować, żeby mieszkańcy byli chętni i przyjęli takie rozwiązania.
To wszystko wymaga czasu, bo statut musi być konsultowany z mieszkańcami.
Innych głosów nie zabrano.
Ad. 12
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne
– Krzysztof Podkul zamknął VI Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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