P R O T O K Ó Ł NR VII/2019
z sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 24 maja 2019 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 z przerwami w godz. 1130–1145 oraz 1210–1220 i trwała do
godz. 1345.
Obecni radni wg listy obecności. Obecnych 12 radnych. Nieobecni: radny Dariusz Homotnik,
radna Marzena Kielar, radny Krzysztof Ronowski – usprawiedliwieni.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Mateusz Liput
- Grażyna Rugiełło
- Mariusz Ślusarczyk
- Lucyna Liput
- Anita Fal
- Stanisława Pytlak
- Rafał Przymusiński
- Stanisław Ziomek

- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
- Radca Prawny Urzędu Gminy Krościenko Wyżne,
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Księgowa Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym,
- Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- Sołtys Sołectwa Pustyny.

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

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym
za 2018 rok.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Krościenko Wyżne.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2018 roku.
8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2018 rok;
b) nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Krościenku Wyżnym;
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krościenku Wyżnym za 2018 rok;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących i ich Zastępców
Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne;
e) planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Krościenko Wyżne;
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9.
10.
11.
12.

f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Krościenko Wyżne;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso;
i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
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 VII Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne Przewodniczący Rady –
Krzysztof Podkul otworzył obrady, powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Ad. 2
W drugim punkcie porządku obrad prowadzący posiedzenie – Krzysztof Podkul
na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum,
przy którym Rada Gminy Krościenko Wyżne może ważnie obradować
i podejmować uchwały. Nadmienił, że wszystkie nieobecności są usprawiedliwione.
Ad. 3
Następnie przystąpiono do przyjęcia porządku obrad.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zauważył, że radni otrzymali porządek obrad
VII sesji wraz z zawiadomieniem o terminie jej zwołania oraz projektami uchwał. Wobec tego
dopytał w kwestii ewentualnych wniosków lub uwag do porządku.
Radna Aleksandra Przymusińska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zawnioskowała o zmianę proponowanego porządku obrad tj. aby w pkt 8 dotyczącym
rozpatrzenia projektów oraz podjęcia uchwał wprowadzić dodatkowy projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru sołtysa sołectwa Pustyny
w dniu 24 marca 2019 r.
W uzasadnieniu do wprowadzenia projektu uchwały Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji – Aleksandra Przymusińska objaśniła, że: w dniu 25 marca 2019 r. do
Wójta Gminy Krościenko Wyżne wpłynął protest wyborczy dotyczący wyboru sołtysa
sołectwa Pustyny w dniu 24 marca 2019 r. Wójt Gminy Krościenko Wyżne skierował złożony
protest na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne. Na VI sesji w dniu
29 marca br. Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne przekazał złożony protest
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz
opracowania propozycji sposobu jego rozpatrzenia. W związku z zakończeniem prac Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji przedkłada Radzie Gminy Krościenko Wyżne projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru sołtysa sołectwa Pustyny
w dniu 24 marca 2019 r.
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Radny – Robert Wojtuń złożył wniosek o przedstawienie przez wójta krótkiej informacji
o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jaka jest obecnie tj. o stan bezpieczeństwa
w związku z powodzią.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: pozwolę w sprawach bieżących te tematy poruszyć. Taką
informację miałem radnym oraz mieszkańcom przedstawić.
Wobec braku innych wniosków Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił
do przegłosowania złożonego wniosku komisji o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru sołtysa sołectwa Pustyny
w dniu 24 marca 2019 r.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 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. f. Dotychczasowe projekty uchwał w punkcie 8 litera f-i zostaną
rozpatrzone z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany tj. z przesunięciem o jedno miejsce jako
lit. g-j.
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił do przegłosowania porządku
obrad z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
12 radnych:
- „za” głosowało 12 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 VII sesji.
Ad. 4
Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr VI/2019 z VI sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 marca 2019 r.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku
Wyżnym za 2018 rok.
Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Rafał Przymusiński: zawsze na
wstępie swojego sprawozdania zaznaczam, jak bardzo ważna jest współpraca ośrodka sportu
ze stowarzyszeniami, szkołą, z radą gminy w naszej gminie. Bez tej współpracy nie byłoby tego
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wszystkiego, co opisuje w dalszej części sprawozdania, ponieważ GOSiR, stowarzyszenia,
gmina, szkoła są takimi naczyniami połączonymi. Jeżeli popatrzymy na kalendarz imprez jakie
odbywały się w ubiegłym roku to właściwie widać jak ta współpraca się odbywa. Początkiem
roku jesteśmy na sali gimnastycznej, korzystamy z obiektów szkoły, w okresie letnim, kiedy
jest cieplej od wiosny do jesieni przechodzimy na obiekty sportowe. Imprezy są mniejsze, są
większe, część z nich organizuje tylko GOSiR, część robimy wspólnie. W przypadku tenisa
stołowego są to turnieje tenisa połączone z mistrzostwami województwa. Na przykład biegi
„Dycha Siekiernika” robimy razem ze stowarzyszeniem APSiK, pierwsza bitwa północpołudnie razem z klubem Wisłok, czy tak jak sołtys i rada sołecka robi biegi na powitanie lata
- jesteśmy gospodarzem obiektu, ale też staramy się logistycznie, czy w formie pomocy
w trakcie imprezy być i pomagać, aby wspólnymi siłami przeprowadzić imprezę. W kolejnym
punkcie wypisałem turnieje i miejsca gdzie jeździmy. W GOSiR mamy 3 sekcje sportowe
tj. tenis stołowy, piłka nożna i lekkoatletyka. Tutaj widać, dam taki przykład, czasami taka jest
sobota, że mamy mecz piłki nożnej drużyny młodzieżowej w Krościenku Wyżnym, drugi mecz
jest w Pustynach, w tym czasie biegacze jadą na zawody sportowe. Jeden zespół gra
w Krościenku, drugi wyjeżdża i w ciągu jednego dnia mamy pięć imprez. Widać, że bez tej
pomocy działaczy, klubów, jest to nie do ogarnięcia. W przypadku lekkiej atletyki pan Janusz
Szmyd nas bardzo wspiera, prowadzi tą sekcję, tenis stołowy to pan Piotr Tomoń wspólnie
z panem Robertem. W przypadku piłki nożnej są to działacze Wisłoka, działacze Orła. Również
kwestia tych dwóch młodych drużyn młodzieżowych które mamy. Bez pomocy pana Tomasza,
pana Artura by tego wszystkiego nie było. Jest tego tak dużo, że wspólnymi siłami, razem
możemy to rozwijać. Jeżeli chodzi o sukcesy sekcji sportowych, na pierwszy rzut oka widać
te sukcesy biegaczy. Faktycznie te tytuły Mistrzostwa Polski, potem wyjazdy na Mistrzostwa
Świata. Przypomnę, że już naszych czterech zawodników było w Irlandii, we Francji, Włoszech
dwa razy. To fajnie działa na wyobraźnie i jest przykładem dla młodych zawodników, że warto
ćwiczyć, warto się starać i że można zajść wysoko. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że łatwiej
jest wybić się w biegach górskich, które nie są dyscypliną olimpijską, niż chociażby w piłce
nożnej, gdzie jest to najbardziej popularna dyscyplina. Niemniej jest to wielki sukces, zasługa
naszych działaczy, trenerów, a przede wszystkim zawodników. Ilość wyjazdów, sukcesów tutaj
przedstawiłem, wiec jeśli mielibyście państwo jakieś konkretne pytania to postaram się
odpowiedzieć. Tylko tak przypomnę, to są pięćdziesiąt trzy wyjazdy biegaczy, osiemdziesiąt
cztery mecze ligowe piłki nożnej. Do tego jeśli dołożymy około pięćdziesiąt meczy ligowych
tenisa to oddaje skalę wyjazdów. Są to praktycznie weekendy oprócz wakacji. Chciałem jeszcze
podziękować, w związku z wyjazdem w tamtym roku na Mistrzostwa Polski w Ustrzykach.
Nasz zawodnik Dominik Kijowski uzyskał prawo wyjazdu na Puchar Świata do Włoch. I też
nasz trener, który trenuje nas w Krościenku Wyżnym pan Zatorski od dziewięciu lat, w imię
podziękowań za zasługi za lata wcześniejsze został poproszony przez Polski Związek
Lekkoatletyczny, żeby pojechał jako opiekun-trener całej naszej kadry narodowej. Jest to
wyróżnienie i trzeba się tym chwalić. Jedynie czego żałujemy, że nasz zawodnik z Krościenka
Wyżnego Kamil Mezglewski, który od dziewięciu lat trenuje w naszej sekcji, swoją postawą,
swoją częstotliwością treningu i kulturą osobistą był wspaniałym przykładem. Zabrakło mu
jednak medalu wśród juniorów, który kwalifikowałby go na wyjazd na Mistrzostwa Świata
w Andorze. Na dwieście metrów przed metą był trzeci, ale zabrakło. Żałujemy że nie pojechał,
bo teraz wszedł w wiek seniora i wyjechał na studia. Dlatego chciałem mu podziękować za te
wszystkie lata wcześniejsze treningów i reprezentowania naszej gminy na forum
ogólnopolskim. Odnośnie piłki nożnej, tak jak wspomniałem bardziej liczna grupa. Mamy dwie
najmłodsze grupy, które nie grają w żadnej lidze, ale dla nich organizujemy turnieje, bądź nas
zapraszają na jakieś turnieje wyjazdowe. Zawsze mówię, te małe dzieci to jest taka energia
i iskra w oku, że dla nich każdy trening to jest rzecz najważniejsza, każda bramka się liczy
i oby ten potencjał i to zaangażowanie zostało jak najdłużej. Mamy siedem drużyn

5

młodzieżowych wiec mam nadzieje, że możemy śmiało dobrze patrzeć w przyszłość. Tu też
widać jak bardzo ważne jest rozwijanie infrastruktury sportowej, ponieważ dzięki temu, że
mamy Orlik możemy mieć tyle drużyn. Gdyby go nie było, to pewnie nie byłoby tych
młodzieżowych drużyn, bo nie miałyby gdzie trenować. Widzimy jaka jest teraz aura, boisko
jest mokre i małe dzieci by tam nie trenowały. Pomijam, że nawet przy dobrej pogodzie to
boisko i tak by nie wytrzymało. Fajnie gdyby udało się kiedyś tę murawę zmienić i rozbudować,
bo widać że poprzez rozbudowę infrastruktury zwiększamy ofertę dla naszych mieszkańców,
naszych zawodników i to się przekłada na frekwencję i ilość drużyn oraz większe
zainteresowanie. Tenis stołowy - tu rzucają się w oczy wyjazdy do Zielonej Góry, Brzostka.
Największe sukcesy osiągnął Filip Dereń. Tak jak mówię też trzeba z nimi pojechać. To się
wiąże z kosztami, ale po to się trenuje. Były takie dramaty, jak pierwszy wyjazd naszych
biegaczy na Mistrzostwa Świata, to były koszty. Chodziło się po sponsorach, żeby kupić ten
bilet na samolot, ale jak mówię po to się trenuje, żeby mieć ten sukces. Nie wyobrażam sobie
żeby powiedzieć dziecku, że nie pojedzie, bo nie ma środków. Staramy się aby jeśli ktoś odnosi
sukcesy, aby mógł to przełożyć na większe forum. Sukcesy piłki nożnej opisałem. Myślę, że
jest to czytelne. Odnośnie zaplecza GOSiR to z zaplecza korzystają nie tylko nasze drużyny
z sekcji piłki nożnej, tenisa czy biegów, ale jest to też dla wszystkich mieszkańców naszej
gminy. Mamy w GOSiR na pierwszym piętrze świetlice, która jest czynna. Można przyjść, są
gry planszowe, zespołowe, jest telewizor, jest pakiet sportowy. W tamtym roku był mundial,
tak że była strefa kibica, można przyjść, pooglądać. Mamy siłownię, która jest czynna przez
5 dni w tygodniu od 800 do godz. 930 wieczorem. Jest siłownia na zewnątrz, która jest czynna
całą dobę. Tak, że można przychodzić ćwiczyć. Oczywiście Orlik jako ten najfajniejszy,
najciekawszy, najbardziej oblegany przez naszych mieszkańców, co widać wieczorami jak ta
łuna z Orlika się nad Krościenkiem roznosi. Wspomnę, że z siłowni korzysta nie tylko
młodzież, ale też chodzą panie z klubu seniora, osoby starsze również ćwiczą, dbają o tężyznę
fizyczną. Tak, że mam nadzieje, że to zaplecze GOSiR pomaga dbać o swoje zdrowie
i kondycję fizyczną. W ostatnim punkcie opisałem takie rzeczy, które też składają się na pracę
Ośrodka. Jest to między innymi prowadzenie strony internetowej, badania piłkarzy, wałowanie
boiska, organizacja imprez kończących sezon itd. Odnośnie zestawienia kosztów działalności
są załączniki. Gdyby były pytania, to postaram się odpowiedzieć.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji do
sprawozdania.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że: Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że:
Komisja Budżetu i Finansów w składzie 4 osobowym pozytywnie opiniuje sprawozdanie.
Uwaga taka, czytając ten zakres prac i zakres zaangażowania kierownika, jest takie ¾ etatu
kierownik GOSiR. To taka moja uwaga, może władze się zastanowią nad tym.
W otwartej dyskusji nad sprawozdaniem radny Bolesław Pudłowski: czy jest możliwość
powołania drużyny juniorów w przyszłym sezonie, dlatego że jakby nie było to jest zaplecze
seniorów.
Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Rafał Przymusiński: tak jak mówiłem
na komisji, to jest taka rzecz, która nam się w tamtym roku nie udała. Jak spojrzymy przez
dziesięć lat, które jestem w GOSiR zawsze byli juniorzy młodsi i starsi (kiedyś to byli
trampkarze). Problemy są z młodzieżą. Był taki jeden sezon lat temu pięć, że faktycznie było
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takie rozluźnienie i rozwiązaliśmy tę starszą grupę, żeby tak trochę nimi wstrząsnąć. Oni się
obudzili i kontynuowaliśmy, ale wcześniej zawsze były trzy grupy juniorów młodszych,
juniorów starszych. I to nie tylko u nas, ale w takich mniejszych miejscowościach jest problem
z tą młodzieżą nastoletnią, że niektórzy kończą karierę. Grali w piłkę nożną, nagle mają inne
zainteresowania, czasem nauka (matura) i rezygnują. A wiadomo, że w sobotę musi być
jedenastu chłopaków, okazuje się że jest ich ośmiu, to jest nerwówka, czy będą czy nie. Jeszcze
w tamtym sezonie było trzy grupy u nas na podkarpaciu, potem już były tylko dwie, ponieważ
co jakiś czas ktoś się wycofywał. To było widać w komunikatach, że jakaś drużyna wycofała
zespół. To się wiąże z tym, że jak wystartujemy i się wycofamy to są kary finansowe, ale zawsze
w tą sobotę staraliśmy się to zorganizować. W tamtym sezonie było tak, że były dwie grupy,
co wiązało się z tym, że były dalsze wyjazdy. Jeździliśmy do Uherc, do Ustrzyk, kiedyś byliśmy
w Arłamowie. To jest cała sobota od godziny dziewiątej do godziny osiemnastej taki wyjazd.
I chłopcy też (to nie tylko u nas) widzą, że mamy ich na przykład jedenastu, to część z nich
powie nie, no to jest cała sobota i nie przychodzili. Też ten sezon tak domknęliśmy, z bólami,
z nerwówką w sobotę czy się zbiorą, ale przeżyliśmy. Od tego sezonu już nie ma w ogóle tej
grupy klasy A juniorów młodszych. Po prostu nie powstała kompletnie w naszym rejonie.
Widać, że wszystkie kluby mają z tym problem. My staramy się przez tą młodzież, mamy te
dwie drużyny młodzieżowe, żeby jakoś sobie wychowywać. Odniosę się jeszcze, taka sytuacja
pierwsza drużyna, też są braki, część tych juniorów starszych może grać i tu i tu. Gdybyśmy
startowali z juniorami najstarszymi to osłabiamy seniorów. I taki był dylemat, dyskusja
w GOSiR, w klubie jak to zrobić. Ostatecznie zapadła decyzja, żeby jednak tą najstarszą
wycofać. Ci najlepsi chłopcy wzmocnili seniorów, jesteśmy na pierwszym miejscu jakoś to się
przełożyło i życzyłbym sobie, żeby to było co dwa lata od tych najmłodszych, aż do seniorów.
I jeszcze jedna rzecz, też ważna, jednak konkurujemy z obiektami z MOSirR. Wiadomo,
że obiekty są większe, są lepsze, więc też staramy się tą młodzież przyciągać i nam się to udaje.
Dla osób mieszkających w Krościenku Wyżnym pojechać na trening do Krosna, czy do
Krościenka to jest podobna odległość. Ale udaje nam się przyciągnąć ich do nas.
Radny Bolesław Pudłowski: ile aktualnie młodszych juniorów może grać w drużynie na
meczu. Kiedyś tylko dwóch mogło występować w drużynie.
Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Rafał Przymusiński: jeżeli zagra na
przykład taki junior połówkę, to może tylko połówkę zagrać w meczu seniorskim. Czyli może
zagrać tylko jedną połowę meczu.
Radny Bolesław Pudłowski: tutaj mnie trochę tak zastanowiło bo kiedyś, jak jeszcze
prowadziliśmy tą drużynę juniorów, to jeżeli wyjeżdżaliśmy w Bieszczady (bo też jechaliśmy
do Ustrzyk do Uherc), to chłopaki się bardzo cieszyli, że jest taki wyjazd właśnie. Tutaj słyszę,
że akurat daleko to dużo czasu tracimy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Rafał Przymusiński: na pewno jedni
się cieszą, bo jak był wyjazd do Arłamowa to pojechali wszyscy. To jednak działa na
wyobraźnie, bo tam Polska reprezentacja, kadra miała treningi, wiec tam pojechali wszyscy.
Ale Uherce, jak wstają rano, o dziewiątej leje cały dzień, patrzą na pogodę, ma lać i niestety
niektórzy się wykruszą. Tak to jest. Wtedy też były inne czasy jak prowadziliście drużynę, to
nie było drużyny w Iskrzyni, nie było drużyny w Targowiskach. To chłopcy z tych ościennych
miejscowości trenowali u nas, a teraz są wszędzie drużyny, co się potem przekłada na
frekwencje.
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Radny Bolesław Pudłowski: o tym co mówię, to były pierwsze początki, wiec młodzież była
zaangażowana dużo bardziej. Zmienia się czas, zmienia się i młodzież niestety.
Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Rafał Przymusiński: dzisiaj młodzież
dużo podróżuje i dla nich takie wyjazdy nie są jakąś atrakcją.
Radny Zenon Lenart: czy jakieś dochody w związku z tą siłownią GOSiR uzyskuje.
Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Rafał Przymusiński: tak, około 11,5
tys. zł. To było z panem wójtem ustalone, żeby dla osób, które są w sekcjach, żeby te osoby nie
płaciły. One u nas trenują i żeby je zmotywować, więc oni nie płacą za siłownie, ale wszystkie
osoby z poza tych sekcji. Nie są to duże kwoty, bo wejście kosztuje 3 zł, więc na tle Krosna
czy innych obiektów, nie są to ceny duże. Takie przystępne dla naszych mieszkańców. Między
innymi dzięki temu korzystają, przychodzą i ćwiczą. Ta siłownia kosztowała nas 54 tys. zł, ale
sprzęt jest profesjonalny. Po trzech latach ten koszt się zwróci i ważne jest to, że nie
podnosiliśmy kosztów zwiększenia etatów, ponieważ jest pan Artur Szelc, który jest
animatorem sportu i pracuje od godziny czternastej do dwudziestej drugiej, do południa jestem
ja, jest pan Grzegorz, pani Dorota więc każdy wie, że może rano przyjść.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul dopytał w kwestii innych głosów w dyskusji.
Innych głosów nie zabrano.
Ad. 6
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Krościenko Wyżne.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput: opracowanie zasobów
pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. 16a ustawy o pomocy
społecznej, który nakłada obowiązek corocznie przygotowywania takiej oceny. Taki formularz
przekazujemy każdego roku, do 30 kwietnia do ROPS. Ocena prezentuje dane o sytuacji
demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze społecznej, o osobach korzystających z pomocy
i wsparcia, zasobach instytucjonalnych, pomocy i wsparcia, kadrze, środkach finansowych na
wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki
samorządu terytorialnego, aktywności projektowo-konkursowej jednostki, współpracy
z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy i wsparcia gminy. Ocena wraz
z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Jeżeli chodzi o liczbę
ludności to na dzień 30 czerwca mieliśmy 5619 osób, z czego 50,12% stanowiły kobiety, czyli
2 816, natomiast 48,88% stanowili mężczyźni czyli 2 803 osoby. Liczba ludności gminy
stanowi 5,01% ludności powiatu oraz 0,26% ludności województwa. Struktura gminy
przedstawia się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 19,9 % czyli 1119
osób. Osoby w wieku produkcyjnym stanowiło 62,43% czyli 3509 osób, a w wieku
poprodukcyjnym to 17,64% czyli 991 osób. W latach 2017-2018 liczba ludności wzrosła
o 0,32%, czyli 18 osób. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. stopa bezrobocia w gminie
i w powiecie wynosiła 4,5%, natomiast w województwie 8,8%. Liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Gminie Krościenko Wyżne wynosiła 100 osób, w tym 52% stanowiły
kobiety, a 48% mężczyźni. Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów korzystających
z pomocy od 2014 r. spadł z 73% do 31%. W zasobach infrastruktury społecznej gminy nie
mamy żłobków, ale funkcjonuje jeden klub dziecięcy. Oprócz tego są dwa przedszkola i jeden
oddział przedszkolny przy szkole podstawowej. Placówki te dysponują 195 miejscami. Jeśli
chodzi o pomoc społeczną to wsparcie w gminie w 2018 roku uzyskało 461 osób, co stanowiło
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8,2 % wszystkich mieszkańców. W roku oceny w stosunku do 2017 roku łączna liczba osób
korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 40 osób, natomiast liczba rodzin którym
przyznano świadczenia z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego
o 18 rodzin. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła
poziom 133 osób, co oznacza spadek w stosunku do 2017 roku o 30 osób. Najczęściej
występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami
uzyskania pomocy w 2018 roku było kolejno ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie,
długotrwała choroba i alkoholizm. Pomimo, iż zauważalny jest spadek osób korzystających
z pomocy to jednak nakłady finansowe wzrastają. Spowodowane jest to tym, że w działalności
ośrodka i innych polityk są jeszcze inne realizowane zadania. Między innymi ponosimy
wydatki w zakresie ochrony zdrowia, czyli przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
Kolejnym działem polityki jest edukacyjna opieka wychowawcza, czyli pomoc materialna dla
uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz dział rodzina czyli świadczenie
wychowawcze, świadczenia rodzinne, z fundusz oraz składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe. Wspieranie rodziny czyli dobry start, funkcjonowanie klubu dziecięcego i rodziny
zastępcze. Podsumowując największy wzrost wydatków jest zauważalny w dziale rodzina,
czyli świadczenia wychowawcze 500+ to największy wydatek. Prezydent RP podpisał już
ustawę i od 1 lipca będziemy wypłacać na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia
to świadczenie, bez względu na dochód. Ponadto zauważalny jest wzrost świadczeń w formie
zasiłku okresowego dla osób samotnie gospodarujących. Zwiększa się również odpłatność
gminy za pobyt osób w domu pomocy społecznej oraz wzrasta odpłatność za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej, ponieważ wzrastają koszty utrzymania osób przebywających w tych
placówkach. W ubiegłym roku na budżet ponad 7 mln zł, w roku obecnym może ten budżet
opiewać na ponad 9 mln zł, co spowodowane jest tymi dodatkowymi świadczeniami jakie będą
wypłacane. Zwrócę uwagę na rekomendację jaką otrzymaliśmy. Z uwagi na to, że
społeczeństwo się starzeje i musimy im dać jakieś zaplecze to bardzo proszę o zapewnienie
opieki i rehabilitacji, pielęgnacji i umożliwienie aktywnego spędzania wolnego czasu osobom
starszym, które tego wsparcia wymagają ze względna na stan zdrowia, poprzez utworzenie dla
tych grup osób dziennego domu pobytu, a także o zapewnienie rodzinom w sytuacjach
kryzysowych mieszkań socjalnych poprzez budowę lub adaptację pomieszczeń dla rodzin
wymagających takiego wsparcia.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że: opinia Komisji jest jednogłośnie pozytywna.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że:
Komisja Budżetu i Finansów w składzie 4 osobowym pozytywnie opiniuje ocenę zasobów
pomocy społecznej za 2018 rok, 4 głosy „za”.
W otwartej dyskusji radna Beata Najbar: odnośnie osób, które korzystają z pomocy
społecznej, socjalnej. W jakiej formie otrzymują pomoc, czy to jest pomoc tylko finansowa,
czy również pomoc niematerialna, rzeczowa.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput: osoby korzystające
z pomocy korzystają zarówno z pomocy finansowej jak i pomocy rzeczowej. Są to obiady,
usługi opiekuńcze, jeżeli chodzi o pomoc niefinansową. Oczywiście w sytuacjach kiedy np.
wiemy, że mogą pieniądze być wydatkowane w sposób niewłaściwy, to przekazuje środki
finansowe do sklepu i osoby wybierają sobie towar i te pieniądze w ten sposób wykorzystują.
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Radny Zenon Lenart: w związku z tym, że spada tutaj liczba osób korzystających z opieki
społecznej, czy to się przedłoży na zmianę zatrudnienia w Ośrodku.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput: jeżeli chodzi o zmiany
w zatrudnieniu to ich na pewno nie będzie. Dochodzą nam nowe zadania i wzrasta jednak ta
pomoc związana z pracą socjalną. W tych lata bardzo dużo osób korzystało z pomocy w formie
pieniężnej, a pracy socjalnej tak naprawdę nie było możliwości wykonywania przez
pracowników socjalnych. Natomiast teraz pracownicy mają czas na pracę socjalną i prawie
90% jest osób objętych dodatkowo, oprócz pomocą finansową to właśnie tą pracą socjalną.
Pracownicy pracują z tymi osobami i tak to właśnie powinno wyglądać. Więc tutaj bardziej
bym powiedziała, że jeżeli będzie 500+ i inne dodatkowe formy wsparcia to jest potrzeba
zatrudnienia osoby, bowiem nie mamy możliwości nawet na pozyskiwanie środków
finansowych z zewnątrz, bo nie ma na to czasu. Dokumentów jest bardzo dużo, także
sprawozdań i pracownicy są bardzo obciążeni, wiec nie widzę nawet takiej potrzeby
i możliwości żeby te etaty zmniejszać. Raczej będzie zwiększenie, a nie zmniejszenie.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul dopytał w kwestii pytań i uwag do oceny zasobów.
Innych głosów nie zabrano. Nie zgłoszono też uwag.
Ad. 7
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2018 roku.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił przedmiotowe sprawozdanie (w załączeniu):
uchwałą Rady Gminy z 27 października 2017 r. uchwalono Roczny Program Współpracy
Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Na terenie Gminy Krościenko w 2018 r. funkcjonowało
10 stowarzyszeń, w tym 8 z nich miało siedzibę w naszej gminie:
1) Stowarzyszenie Kulturalne „Dębina”,
2) Gminny Klub Sportowy „WISŁOK”,
3) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Pustyny,
4) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wisłok”,
5) Stowarzyszenie „Zdrowie i Natura” w Krościenku Wyżnym,
6) Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury „APSIK”,
7) Ochotnicza Straż Pożarna Krościenko Wyżne,
8) Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach,
9) Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Krośnie,
10) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie.
Współpraca Gminy Krościenko Wyżne z tymi organizacjami była prowadzona
w zakresie wsparcia finansowego. Na realizację zadań publicznych Gmina Krościenko Wyżne,
ogłaszała otwarte konkursy ofert w zakresie:
 umasowienia sportu i pracy z młodzieżą w Krościenku Wyżnym;
 umasowienia sportu i pracy z młodzieżą w Pustynach;
 usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz
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specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi;
 dowozu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie.
W ramach powyższych konkursów Gmina Krościenko Wyżne przyznała dotacje
celowe:
 Gminny Klub Sportowy „WISŁOK” Krościenko Wyżne (przyznana kwota dotacji 17 500,00
zł),
 Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Pustyny (przyznana kwota dotacji 17 500,00 zł),
 Polski Czerwony Krzyż (przyznana kwota dotacji 70 280,00 zł),
 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Krośnie (przyznana kwota dotacji 5 000,00 zł).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji do
sprawozdania.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że: Komisja w składzie 4 osobowym jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie.
Głosów w dyskusji nad sprawozdaniem nie zabrano.
Ad. 8a
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2018 rok.
W zastępstwie dyrektora projekt uchwały przedstawiła księgowa SPG ZOZ – Stanisława
Pytlak (projekt w załączeniu). Zauważyła, że: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej funkcjonuje na podstawie umów zawartych z NFZ i świadczy usługi w ramach
podstawowej opieki lekarskiej, podstawowej opieki pielęgniarskiej, higieny szkolnej
i kontraktu na trzy poradnie tj. poradnię stomatologiczną, poradnię neurologiczną i poradnię
ginekologiczno-położniczą. Poradnie specjalistyczne działają na podstawie zawartych
kontraktów, bardzo małych limitów które mamy, w związku z tym zawsze są robione
nadwykonania. Na koniec roku pisze się pismo do Funduszu o wypłatę nadwykonań i na
zwiększenie od następnego roku limitów. Limitów nigdy nie dostaniemy, ale póki co to
nadwykonania są płacone. Jedynie został zwiększony limit na świadczenie usług w poradni
stomatologicznej. Nadwkonania nie zostały wypłacone, ale limit na 2018 został zwiększony
o 2,5 tys. miesięcznie. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są wykonywane
przez sześciu lekarzy, z tym że jeden jest zatrudniony na umowę o prace, dwóch lekarzy też na
umowę o prace, ale to jest rezydent za którego wynagrodzenie zwraca ministerstwo po
rozliczeniu roku i na część etatu pediatra, po odejściu poprzedniego został zatrudniony na część
etatu, bo taka umowa mu tylko odpowiadała i nie można już było na umowę podkontraktową.
Reszta lekarzy jest zatrudniona po prostu na umowach podkontraktowych, gdzie świadczą
usługi ze swojej indywidualnej działalności. Jest niewielki przychód od ludności za usługi
ponadstandardowe w stomatologii. W nadwykonaniach jeżeli są z neurologii czy ginekologii,

11

to są przeważnie przypadki pilne, za które pacjent nie płaci, tylko jest po prostu przyjęty
i wykazany, a fundusz za to nie zwraca. Dopiero w momencie jeżeli ma na to ochotę, po
zamknięciu roku. Działalność myślimy dalej prowadzić, rozwijać. W 2017 roku w momencie
ogłoszenia konkursu zostało zarejestrowane jeszcze 4 komórki: logopedyczna,
dermatologiczna, laryngologiczna i rehabilitacyjna, gdzie chcieliśmy składać oferty, jeżeli będą
ogłoszone konkursy. Konkursy oprócz rehabilitacji na inne poradnie nie były ogłoszone, tylko
na rehabilitację, gdzie składaliśmy ofertę, ale nie została nasza oferta przyjęta. Była odmowna.
Sprawy finansowe zostały przedstawione w sprawozdaniu.
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 Komisji w składzie 4 osobowym jest jednogłośnie
pozytywna.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że:
Komisja Budżetu i Finansów w składzie 4-osobowym pozytywnie opiniuje projekt uchwały
dotyczący zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2018 rok.
Radny Bolesław Pudłowski: pytałem na komisji, ale jeszcze raz zapytam, aby nasi mieszkańcy
to usłyszeli. Chodzi o to, że w związku z budową nowego ośrodka zdrowia, słyszę dużo głosów
typu „po co to budujecie jak nasi mieszkańcy uciekają z ośrodka zdrowia, że coraz to mniej jest
pacjentów”. Dlatego chciałby, aby pani korzystając z obecności wypowiedziała się, czy to jest
prawda czy nie.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: jeżeli chodzi o zadeklarowanych pacjentów,
jest to na równym poziomie 3340, 3350, 3380. To zależy od tego, że Fundusz zawsze
weryfikuje deklaracje na koniec miesiąca i w momencie kiedy w trakcie miesiąca pacjent jest
nieubezpieczony, to wtedy weryfikacja jest negatywna i dany miesiąc jest po prostu tak jakby
odliczony. W następnym miesiącu pacjent znów składa deklaracje, bo chce żeby mu udzielić
pomocy i idzie np. do biura pracy się zarejestrować, bo przeważnie są takie przypadki, gdzie
pacjent nie zgłosi się w biurze pracy i jest wyrejestrowany. U nas deklaracja jest wyrzucona,
ponieważ nie jest ubezpieczony. Ale to jest tak 10-20 deklaracji w miesiącu. Jeżeli chodzi
o ilość pacjentów to się to utrzymuje. Ja tutaj pracuje dziesięć lat, jak przyszłam do pracy to na
dzień dzisiejszy jest około 200 pacjentów więcej. Było 3200, 3100, a w tej chwili jest
3350-3380. W zależności od tego ile deklaracji wypadnie w momencie weryfikacji przez
Fundusz. Były takie obawy po odejściu pediatry w ubiegłym roku we wrześniu, ale przyjęto
pediatrę, tak że pacjenci przychodzą, są bardzo zadowoleni z nowej pediatry.
Radny Bolesław Pudłowski: dziękuję bardzo. Myślę, że uspokoi to tych, jeżeli nas słuchają.
Radny Zenon Lenart: wracając do tego, na 5600 jeżeli mamy tylko 3300 to i tak dwa tysiące
ponad nie ma. A jaka jest możliwość o rozszerzenie dalszych usług. Na przykład mieszkańcy
chcieliby żeby okulista tu była, czy jest na to szansa. Mimo wszystko wiemy, że ci lekarze
którzy pracują, tak jak pani powiedziała na tych umowach podkontraktowych, oni są tutaj tylko
parę godzin.
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Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: oni są parę godzin tj. tyle ile dostaliśmy
kontraktu. Taki jest limit. Jeżeli byłby większy limit punktów, oczywiście byłoby więcej
lekarzy, czy dłużej by była poradnia czynna.
Radny Zenon Lenart: a nowe poradnie jakby to wyglądało.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: jeżeli można, drodzy państwo, część z was może się
zastanawiać dlaczego jest 3300 pacjentów, a nie ponad 5 tysięcy, jak liczy gmina. Być może
inne poradnie są atrakcyjniejsze i inne miejscowości. Dlaczego więc nie próbować uatrakcyjnić
naszej opieki zdrowotnej w gminie. Kwestia jest tego typu, tutaj też po licznych rozmowach
z dyrekcją i osobami niezwiązanymi ze zdrowiem w naszej gminie, a konsultuję się też
z osobami z poza gminy, te usługi można poszerzyć, ale kwestia jest tego na jakie kontrakty
będą ogłoszone konkursy. Niemniej jednak tutaj jeszcze pana radnego Pudłowskiego uspokoję
jeżeli chodzi o budowę Ośrodka Zdrowia, dlatego prowadzimy prace na opracowanie koncepcji
tegoż budynku, aby ten Ośrodek był w pełni przemyślany, żeby każdy pacjent, który tam
przyjdzie miał komfort, aby oddzielić przychodnię osób zdrowych od osób chorych, aby
oddzielić to korytarzem (załóżmy na prawo osoby chore na lewo zdrowe), aby nie wprowadzać
zmianowości godzin, aby poprawić komfort naszym pacjentom-mieszkańcom. Tam są też,
jeżeli chodzi o poradnie, są rozwiązania takie ułatwiające życie lekarzom i pacjentom, gdzie na
przykład w poradni ginekologicznej są przejścia z jednego gabinetu do drugiego. Jest zaplecze
sanitarne dla pacjentek, aby jak najbardziej uatrakcyjnić opiekę zdrowotna w naszej gminie.
Jeżeli chodzi o kontrakty to czynimy wszelkie starania, aby te gabinety i specjalizacje znalazły
się w większej ilości w naszej gminie. Niemniej jednak wszystko wymaga konkursu ze strony
NFZ, a na to już niestety wpływu nie mamy i czekamy cierpliwie. Jeżeli się taka okazja pojawi
to chętnie z niej skorzystamy.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: chcę jeszcze powiedzieć, że ze strony
Ośrodka wszystko jest przygotowane na to, żeby konkurs był ogłoszony, bo na pewno jak
w 2017 roku, były ogłoszone konkursy z myślą, że będziemy mogli startować, to trzeba było
sprzęt kupić, bo jeżeli nie ma sprzętu to nie ma szans przystąpić do konkursu. Fundusz to
dysklasyfikuje na dzień dobry. Sprzęt jest kupiony do poradni laryngologicznej, do
logopedycznej, tam ten koszt nie był jakiś duży, czy do rehabilitacji. Dermatologiczny, też
kosztu jakiegoś takiego dużego nie ma, ale te koszty zostały poniesione.
Radny Zenon Lenart: a co ze sprzętem do rehabilitacji. Ksiądz proboszcz ostatnio mówił, że
albo trzeba zabrać, bo zajmuje tylko lokal.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: w poniedziałek jestem umówiona do tego
budynku i będziemy rozmawiać.
Radny Zenon Lenart: czyli jeżeli chodzi o okulistykę to na razie nie ma szans.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: jeżeli tylko będą kontrakty, to na pewno
będziemy starać się o kontrakt.
Radny Zenon Lenart: jeszcze chciałem zwrócić pani uwagę na jedną rzecz, że
w wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, okres objęty sprawozdaniem wynosi od
1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: to nie jest prawdą.

13

Radny Zenon Lenart: mam nadzieję, że nie jest prawdą, bo jeżeli tak to na jakiej podstawie
komisje wyraziły pozytywne opinie.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: bardzo przepraszam, to jest przeoczenie.
Radny Zenon Lenart: a druga sprawa jest taka, że wartości niematerialne i prawne o wartości
początkowej nieprzekraczającej 10 tys. zł na dzień dzisiejszy. Tu jest 3,5 tys. Ten limit został
zwiększony do 10 tys., więc można wpisywać jako bez amortyzacji, 10 tys. zł powinna się
kwota pojawić.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: w ramach wyjaśnienia pozwolę sobie zaproponować
autopoprawkę do sprawozdania, żeby zmienić tą datę z 2014 na 2018 rok.
Radny Bolesław Pudłowski: muszę się odnieść do wypowiedzi pana wójta, dlatego, że ja to
pytanie zadawałem pani w imieniu mieszkańców, którzy pytają mnie, a odpowiedź pani akurat
ułatwi mi przekonywać, że ten ośrodek jest bardzo potrzebny. O to tylko chodziło, a nie o to,
że jestem przeciwny budowie, tak to zrozumiałem, że sobie wójt tak pomyślał.
Radny Robert Wojtuń: ja bym poprosił o krótkie uzasadnienie odrzucenia tego wniosku na
rehabilitację, co było powodem.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: tutaj tego wniosku nie mam. Uważam, że ktoś
był lepszy. Tam po prostu zakwestionował Fundusz, że w złożeniu oferty było wpisane
ul. Szkolna 13, tak jak Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej. Pani przyjechała na kontrolę
i tutaj była Brzozowska, z tym, że to w protokole która pani przyjechała ujęła to ulica
Brzozowska. A potem po prostu przyszło, że została oferta odrzucona ze względów
formalnych.
Radny Robert Wojtuń: to było powodem.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: trudno mi powiedzieć. A wcześniej nie można
było do Urzędu Podkarpackiego zgłosić na ulicę Brzozowską, bo nie było ustalonego prawa
własności. Nie mieliśmy umowy dzierżawy, akuratnie ksiądz był na urlopie to był sierpień jak
się składało te wnioski i nie było umowy podpisanej o wynajem tego.
Radny Robert Wojtuń: a czy można to naprawić w kolejnym wniosku.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: to już jest naprawione. W dniu kiedy po prostu
pani przyjechała, napisała protokół i ujęła w protokole. To zaraz było zgłoszone do Urzędu
Podkarpackiego i już jest zgłoszone i figuruje jako na ulicy Brzozowskiej. To było zgłoszone
w ten sam dzień kiedy pani zwróciła na to uwagę.
Radny Zenon Lenart: tak, tylko na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że mamy już
rehabilitację na ulicy Kasztanowej, w związku z tym o drugiej rehabilitacji raczej marzyć nie
możemy. Był taki moment, że można było dostać, bo Urząd Marszałkowski podjął taką
uchwałę, że w każdej gminie powinna być co najmniej jedna rehabilitacja. My jesteśmy tak
małą gminą, że na pewno na drugi punkt nie ma szans żebyśmy dostali. Ten błąd był być może
spowodowany tym, jak pani powiedziała, że ktoś też złożył wniosek.
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Radna Beata Najbar: jaka będzie dalsza rola i funkcja tego sprzętu. Jakie koszty zostały
poniesione na zakup tego sprzętu.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: ten sprzęt jeżeli faktycznie nie będzie
ogłoszony konkurs to będzie wynajęty. Są podjęte rozmowy ze sprzedawcą, który jest nam
w stanie polecić kogoś, komu możemy ten sprzęt odsprzedać.
Radna Beata Najbar: bezzasadne byłoby trzymanie sprzętu, który jest niepotrzebny,
bezużyteczny i niestety ale on kosztował sporo pieniędzy.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „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 zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2018 rok – w załączeniu.
Ad. 8b
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu
Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krościenku
Wyżnym.
W zastępstwie dyrektora projekt uchwały przedstawiła księgowa SPG ZOZ – Stanisława
Pytlak (projekt w załączeniu). Wytłumaczyła, że: jeśli chodzi o statut, to chcielibyśmy, żeby
w nowym statucie były ujęte te nowe komórki, które myślimy otworzyć. Chodzi o logopedię,
laryngologię, oprócz tych działających tj. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy
pielęgniarki środowiskowej, poradni stomatologicznej, neurologicznej, stomatologicznej.
Jakby uzupełnienie o te nowe komórki, żeby w statucie były, ażeby nie trzeba było czekać przez
Podkarpacki Urząd Wojewódzki, tylko żeby już były w statucie i wtedy jest przyśpieszone.
Radna Małgorzata Bystrańska: czy w tych zmianach są ujęte lokale, które mogą być wynajęte
w Pustynach.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: to znaczy do Pustyn jeszcze tam nie mamy
żadnego prawa, żeby tam coś wygospodarzyć i tam działać.
Radna Beata Najbar: czyli rozumiem, że jeżeli zostanie budynek otwarty i odebrany to wtedy.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: ja bym jeszcze prosił, aby poczekać na opinie
komisji i później otworzę dyskusję.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: o poradnie, o które się zwracamy, żeby
uruchomić są to poradnie, na które już mamy pomieszczenia, bo w rozdzielnym czasie pracy te
poradnie już nawet przez Sanepid są zatwierdzone. Były zatwierdzone w 2017 r., kiedy był
ogłoszony konkurs. Po prostu się przypuszczało i dlatego się te poradnie zgłosiło do
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Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie musiała być opinia Sanepidu i dopiero
wtedy można było przystąpić do konkursu. Tak, że pomieszczenia i wymogi sanepidowskie
i funduszowe są spełnione już tymi pomieszczeniami, które w tej chwili są. Bo to w
rozdzielnym czasie pracy można te poradnie łączyć.
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 Komisji jednogłośnie, w składzie 4-osobowym
pozytywnie zaopiniowała statut.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że:
Komisja Budżetu i Finansów w składzie 4-osobowym pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały dotyczący nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym, 4 głosy „za”.
W otwartej dyskusji radna Beata Najbar: w nawiązaniu do pytania mojej przedmówczyni, jak
to będzie wyglądało po otwarciu i odebraniu tego budynku w Pustynach. Czy wtedy również
będzie statut zmieniany, po to żeby te przepisy jeszcze doprecyzować, czy on będzie ogólny,
ten który teraz zatwierdzimy.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: wydaje mi się, że to będzie w tym statucie,
bo nie wiem jak to będzie wyglądało, bo trzeba też to zgłosić do NFZ. Jeżeli to będzie pod tą
poradnią NFZ co jest w Krościenku, to będzie tak jakby jeden gabinet. Jeżeli się otworzy filię
poradni, to wtedy trzeba będzie to zmieniać.
Radna Beata Najbar: czy wiadomo już jakie poradnie będą funkcjonować.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: jeżeli by był kontrakt to dermatologiczna,
laryngologiczna, logopedyczna i ta rehabilitacja nieszczęśliwa i te które są tj. neurologiczna,
stomatologiczna i ginekologiczno-położnicza.
Radna Beata Najbar: ale tam w Pustynach.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: na Pustynach na pewno nie będą te wszystkie
poradnie. Tam myślę, jak już to tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej by był.
Radna Beata Najbar: i tylko tyle, czy jeszcze jakiś specjalista.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: trudno powiedzieć, to wszystko będzie
zależało od potrzeb. Trudno jest teraz stwierdzić co tam będzie potrzebne. To jest też problem,
bo trzeba lekarza. Poradnia specjalistyczna, jeżeli by była ta co jest na tą ilość punktów, to
akurat w Krościenku spokojnie może działać i zapewni wszystkim pacjentom przyjęcie, tym
których możemy przyjąć.
Radna Beata Najbar: ponieważ tutaj pojawiały się pytania od mieszkańców Pustyn,
w związku z tym dziękuję za odpowiedź.
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Radny Robert Wojtuń: jeżeli chodzi o statut i te dodatkowe przychodnie, które powinny się
tam znajdować. Nie widzę tutaj chirurgii albo zabiegowego. Czy nie ma takiej możliwości żeby
wpisać je, ażeby w razie możliwości taki funkcjonował.
Przedstawiciel SPG ZOZ – Stanisława Pytlak: możliwość na pewno zawsze jest. To nie ma
problemu, tylko chodzi o to, czy spełnimy wymogi jakie narzuci fundusz. Bo do tego muszą
być spełnione wymogi sprzętowe i pomieszczenia. Tak, że tutaj trudno powiedzieć czy
będziemy w stanie sprostać temu.
Radny Robert Wojtuń: rozumiem, ale żeby w statucie ująć, żeby drugi raz już nie uchwalać
kolejny raz statutu.
Radca Prawny Mariusz Ślusarczyk: statut generalnie określa to, co na obecną chwilę
SPG ZOZ prowadzi działalność. Zmiana statutu wynika przede wszystkim z tego, że projekt
zakłada zmianę kadencji rady społecznej SPG ZOZ. W związku z tym, że zmienił się okres
kadencji samorządów i żeby dostosować tę radę SPG ZOZ do takiej kadencji jak rady gminy,
to głównym założeniem była zmiana kadencji rady społecznej SPG ZOZ. W związku z tym,
że przepis dotyczący ustawy o działalności leczniczej się nie zmienił, ale zmieniła się jego
interpretacja polegająca na tym, że od 2017 roku sady orzekają, że statut SPG ZOZ jest aktem
prawa miejscowego. Do tej pory statut był uchwalany jako zwykła uchwała i żeby teraz zmienić
tą radę społeczną wymagana była zmiana całego statutu. I w związku z tym, że statut nie był
aktem prawa miejscowego projekt zakłada uchylenie dotychczasowych statutów i uchwalenie
nowego statutu SPG ZOZ. W § 3, uchwały zapisano, że wchodzi ona w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym, a więc jest publikowana i jest aktem prawa
miejscowego. Po publikacji będą dalsze kroki wynikające z powołania rady społecznej
SPG ZOZ. Na chwilę obecną statut zakłada to czym zajmuje się SPG ZOZ. Jeżeli będzie taka
sytuacja, że SPG ZOZ otworzy nowy gabinet, rozszerzy swoją działalność, zawsze będzie tutaj
wystąpienie pana dyrektora SPG ZOZ do wójta o zmianę statutu. I wówczas będzie ten akt
prawa miejscowego opublikowany i dokonamy tylko modyfikacji w ten sposób, że zmienił się
pewien zakres działania SPG ZOZ. Nie będziemy już uchylać całego statutu i podejmować
nowego, tylko będziemy dokładać poszczególne poradnie, czy jak się zmieni ten zakres
działalności. Więc na dzień dzisiejszy statut nie może obejmować tych pomieszczeń
w Pustynach, czy w tym zakresie co SPG ZOZ nie jest przygotowany do prowadzenia takiej
działalności. Jeżeli to będzie wówczas te czynności będą podejmowane i nastąpi zmiana
uchwały.
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „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 nadania Statutu
Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krościenku
Wyżnym – w załączeniu.
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Ad. 8c
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2018 rok.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroscienku Wyznym – Anita Fal przedstawiła
projekt uchwały (w załączeniu). Na wstępie wypowiedzi zaznaczyła, że: mówiąc o naszej
działalności, naszym sprawozdaniu finansowym, wiąże się ono nierozerwalnie z tym,
co robimy, tak że po krótce przedstawię naszą działalność. Przede wszystkim podstawową
działalnością biblioteki, z tym w większości kojarzy się słowo biblioteka, jest działalność
związana z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem księgozbioru. U nas odbywa się to
elektronicznie. Pracujemy od 2012 roku w systemie komputerowym MAK+. Całość
księgozbioru jest opracowana, skatalogowana, wprowadzona do sytemu. Wygląda to tak,
że każda książka, którą kupujemy jest przez nas wprowadzana do systemu, opracowana,
opatrzona kodem kreskowym i czytelnicy którzy są zainteresowani mogą tę pozycje
wypożyczać. W dalszej części obrad dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła
w formie prezentacji działalność kierowanej jednostki, jaka nierozerwalnie związana jest
z prowadzoną i inicjowaną w 2018 rok działalnością (wydruk prezentacji w załączeniu do
protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii
Komisji do projektu uchwały.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że: Komisji jednogłośnie w składzie 4 osobowym pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Jednocześnie wyraził podziw dla działalności jaką pani dyrektor
prowadzi. Zaznaczył, że działalność ta jest godna podziwu. Jednocześnie wyraził ogromne
słowa uznania dla pani dyrektor za tak szeroką gammę działalności kulturalnej w gminie.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że:
Komisja Budżetu i Finansów w składzie 4-osobowym pozytywnie opiniuje zatwierdzenie
rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za
2018 rok, 4 głosy „za”.
W otwartej dyskusji radny Robert Wojtuń: jeżeli chodzi o czasopisma. Jaki jest koszt
miesięczny lub roczny zakupu czasopism i czy są czasopisma, które w ogóle nie są
wypożyczane.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroscienku Wyznym – Anita Fal: roczny koszt
prenumeraty czasopism to około 1 400 zł. Jest to koszt zarówno biblioteki głównej jak też filii
w Pustynach. Szczerze powiedziawszy to czasopisma rzadko wypożyczamy na zewnątrz. Jest
mi trudno powiedzieć czy są czasopisma, które się nie wypożyczają, ponieważ tego tak
dokładnie nie odnotowujemy. Praktykujemy taki model, że ostatniego numeru nie można
wypożyczać. Można tylko na miejscu ostatni numer przejrzeć. Jeśli chodzi o te starsze numery
to można wypożyczyć. Na pewno czasopisma typu działkowiec, murator lub typowo kobiece
dobre rady cieszyły się dużym zainteresowaniem. Staramy się dobierać czasopisma
w zależności od potrzeb, dlatego też nie mamy czasopism dla dzieci. Związane jest to z tym, że
próbowaliśmy już różne czasopisma dla dzieci i kompletnie nie było zainteresowania stąd
stwierdziliśmy, że nie będziemy wydawać środków niepotrzebnie. Teraz na przykład kupujemy
czasopisma historyczne, bo one cieszą się dużym zainteresowaniem. Staramy się
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dostosowywać ofertę czasopism, aczkolwiek musimy też tutaj uwzględniać nasze możliwości
finansowe.
Radny Zenon Lenart: chciałem tutaj zasugerować. Jest tutaj informacja dodatkowa odnośnie
wykonania budżetu. I są wskazane te wszystkie tabelki. Jak czytamy na poszczególnych
stronach, w zdecydowanej większości powtarza się nie dotyczy. Żeby nie drukować tych
tabelek wystarczyłoby zapisać przy poszczególnych tytułach tabel nie dotyczy. I nie trzeba nam
wtedy drukować tej tabelki. Proszę zwrócić uwagę pani księgowej żeby jednym słowem
napisała i nie drukowała tych tabelek.
Radny Stanisław Wierdak: myślę, że nie możemy tego upraszczać, tak samo jak oświadczeń
majątkowych. Tam tak samo powtarza się słowo nie dotyczy.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło: to są nowe tabele, których do tej pory nie było. Na
początku były takie wymagania, jeśli pan radny widział sprawozdanie łączne na stronie
internetowej, to już jest tak zrobione. Na początku były takie wymagania i musieliśmy się do
tego dostosować.
Radny Zenon Lenart: czyli teraz będzie tak ogólnie nie dotyczy.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło: tak, jeżeli jest zrobione łączne sprawozdanie.
Radny Zenon Lenart: dziękuję bardzo o to mi chodziło, żeby nie drukować pustych kartek
bez potrzeby.
Radna Beata Najbar: podsumowując pracę biblioteki, w szczególności filii w Pustynach,
chciałam podkreślić, że biblioteka spełnia swoją funkcje w stu procentach. Jest niezmiernie
potrzebna, spełnia oczekiwania nie tylko czytelników, ale jest takim miejsce gdzie mogą
mieszkańcy przyjść, spotkać się. Są organizowane zajęcia z rękodzieła, warsztaty artystyczne
dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Chciałabym podkreślić bardzo mocno wielką rolę jaką
spełnia biblioteka na Pustynach i Krościenku.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroscienku Wyznym – Anita Fal: chciałam się
odnieść. My nazywamy się gminną biblioteką publiczną, ale w wielu gminach ośrodek kultury
łączy się z biblioteką. My tak na prawdę działamy na podstawie tych samych przepisów co
ośrodek kultury i mamy wiele możliwości. W tym momencie ograniczają nas tylko możliwości
kadrowe. Jesteśmy samodzielną jednostka organizacyjną i mamy szereg rzeczy, które musimy
realizować. Przepisy prawa pozwalają na wiele rzeczy, nas jedynie statut ogranicza, być może
kiedyś rozszerzymy naszą działalność. W większości przypadków biblioteka wyłącznie
kojarzyła się z wypożyczalnią. Dzisiaj wypożyczalnia to tylko część biblioteki, a pozostała
cześć to część związana z animacją kultury. Biblioteki tworzą określone komórki
organizacyjne, które zajmują się przykładowo szeroko rozumianą działalnością edukacyjnooświatową.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: ze swojej strony chcę powiedzieć, że sporo dobrej
roboty pani dyrektor wykonuje. Oby tak dalej i czekamy na więcej.
Innych głosów w dyskusji radni nie zabrali. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul
zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
12 radnych:
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-

„za” głosowało 12 radnych,
„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 zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2018 rok
– w załączeniu.
Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul zarządził
przerwę w obradach w godz. 1130-1145.
Ad 8d
Po wznowieniu obrad przystąpiono do rozpatrzenia projektu zmieniającego uchwałę
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących i ich Zastępców Komisji Rady Gminy Krościenko
Wyżne.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały
(projekt w załączeniu). Wyjaśnił, że: do Rady Gminy Krościenko Wyżne wpłynął projekt
przygotowany przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Krościenko Wyżne zakładający
wprowadzenie zmian w zakresie uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących i ich
Zastępców Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne. Powyższe związane jest z rezygnacją
radnego Piotra Lorensa z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej w dniu 15 kwietnia br. członkowie Komisji zaproponowali radnego
Krzysztofa Ronowskiego na przewodniczącego komisji. Radny Krzysztof Ronowski wyraził
zgodę do pełnienia ww. funkcji. W związku z tym członkowie Komisji Rewizyjnej na
przewodniczącego komisji wybrali jednogłośnie radnego Krzysztofa Ronowskiego. Powyższe
postępowanie stanowi realizację zapisów § 66 Statutu Gminy Krościenko Wyżne, zgodnie
z którym: „Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub zastępca Przewodniczącego
Komisji, wybrany przez członków danej Komisji i zatwierdzony przez Radę.”. Mając na
uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Głosów w dyskusji nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 11 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
zatwierdzenia Przewodniczących i ich Zastępców Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne –
w załączeniu.
Ad. 8e
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie planu sieci i granic obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne
(w załączeniu).
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Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Objaśnił, że: na
podstawie art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę
Prawo oświatowe, w 2017 roku Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła uchwałę w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą przepisy wprowadzające Prawo oświatowe na okres od 1 września
2017 do dnia 31 sierpnia 2019. Był to okres przejściowy uwzględniający także w sieci szkół
klasy gimnazjum w szkole podstawowej. Natomiast od 1 września 2019 roku sieć granic
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne
będzie obejmował jedynie szkoły podstawowe. W naszym przypadku będzie to jedynie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinie
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich do projektu uchwały.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji stwierdził, że: Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Obywatelskich pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4 głosami „za”.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „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 planu sieci i granic
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne
(w załączeniu).
Ad. 8f
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu
wyborczego dotyczącego wyboru sołtysa sołectwa Pustyny w dniu 24 marca 2019 r.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji –
Aleksandra Przymusińska: tak jak wspomniałam na początku w dniu 25 marca 2019 r. do
Urzędu Gminy Krościenko Wyżne wpłynął protest wyborczy dotyczący wyboru sołtysa
sołectwa Pustyny w dniu 24 marca 2019 r. Na VI sesji w dniu 29 marca Przewodniczący Rady
Gminy Krościenko Wyżne przekazał złożony protest Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz opracowania propozycji sposobu jego
rozpatrzenia.
Wnoszący protest wnosi o stwierdzenie nieważności wyborów sołtysa w sołectwie
Pustyny podnosząc zarzut, iż w zebraniu wiejski 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. W związku z tym
wnoszący protest wnosi o dokonanie weryfikacji osób uczestniczących w głosowaniu i po
stwierdzeniu nieprawidłowości stwierdzenie nieważności wyborów sołtysa w sołectwie
Pustyny.
Celem wyjaśnienia sprawy będącej przedmiotem protestu wyborczego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji odbyła trzy posiedzenia w dniu 18 kwietnia, 25 kwietnia oraz 17 maja br.
Podczas swojego pierwszego posiedzenia Komisji wysłuchała wnoszącego protest, który na
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posiedzeniu podniósł, iż w głosowaniu brała udział przynajmniej jedna osoba nieuprawniona,
która zamieszkiwała na terenie Pustyn, ale nie była wpisana do rejestru wyborców i nie jest
zameldowana. W ocenie wnoszącego protest wyborczy fakt, że w głosowaniu brała udział
osoba, która nie jest wpisana do rejestru wyborczego oraz która nie jest zameldowana jest
podstawą do stwierdzenia nieważności wyborów, tym bardziej, iż był tylko jeden głos różnicy.
Nadto w obradach Komisji brali udział także członkowie Komisji Skrutacyjnej, którzy brali
udział w czynnościach wyborczych w dniu 24 marca 2019 r.
Na 2 posiedzeniu komisji w dniu 25 kwietnia 2019 r. Komisja szczegółowo zapoznała
się z dokumentacją z przeprowadzonych wyborów i jednocześnie na posiedzeniu tym komisja
wystąpiła do Wójta Gminy Krościenko Wyżne z wnioskiem o dokonanie weryfikacji osób
uczestniczących w Zebraniu Wiejskim w Pustynach w dniu 24 marca pod kątem czy osoby
biorące udział w tym zebraniu są zameldowane w sołectwie Pustyny oraz czy są wpisane do
rejestru wyborców.
W trakcie 3 posiedzenia w dniu 17 maja br. Komisja odczytała informację od Wójta
Gminy Krościenko Wyżne, iż niemożliwe jest dokonanie weryfikacji, o którą wystąpiła
komisja, albowiem obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na jej dokonanie. Mając na
uwadze powyższe Komisja wypracowała stanowisko oraz przygotowała projekt uchwały, który
został przedłożony pod dzisiejsze obrady Rady Gminy. Zgodnie z przygotowanym projektem
uchwały w ocenie Komisji brak jest podstaw do uznania zasadności złożonego protestu
wyborczego.
Odnosząc się do poszczególnych zarzutów zawartych w proteście wyborczym oraz
podniesionym na posiedzeniach Komisji należy wskazać co następuje:
Bezzasadny jest zarzut, iż w zebraniu wiejski uczestniczyły osoby nieuprawnione do
głosowania, a Komisja Skrutacyjna nie dokonała weryfikacji osób głosujących pod tym kątem
i wszystkim uczestnikom zebrania wydano karty do głosowania. Zgłaszający protest
kwestionuje prawidłowość dopuszczenia do udziału w głosowaniu osoby, która nie jest
mieszkańcem sołectwa Pustyny, a tym samym w jego ocenie nie jest uprawniona do głosowania
jako "stały mieszkaniec" Pustyn. W jego ocenie jest to osoba, która nie jest zameldowana na
pobyt stały w Pustynach, nie jest wpisana do rejestru wyborców, a w konsekwencji nie spełnia
przesłanek określonych ustawą o samorządzie gminnym. Należy jednak podkreślić w ślad za
orzecznictwem i doktryną prawa, że kryterium oceny, czy dana osoba jest stałym mieszkańcem
sołectwa w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym nie jest kryterium zameldowania, ani
kryterium wpisu do rejestru wyborców, lecz kwestia przebywania w danej miejscowości
z zamiarem stałego w niej pobytu. Podkreślić należy, że w świetle art. 16 ust. 1 Konstytucji RP
członkostwo we wspólnocie samorządowej nie jest warunkowane wpisem do stałego rejestru
wyborców, w związku z czym wpis do stałego rejestru wyborców nie kreuje podmiotowego
prawa wyborczego. Okoliczność wpisania osoby do rejestru wyborców w gminie stanowi
czynność formalną, nie jest natomiast warunkiem przynależności do wspólnoty samorządowej,
a tym samym nie powinna być uważana za przesłankę związanych z tą przynależnością praw
wyborczych. Jednocześnie potrzeba przywołać pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego
wyrażony w postanowieniu z dnia 13 maja 2011 r., zgodnie z którym „o zamieszkiwaniu
w jakiejś miejscowości można mówić wówczas, gdy występujące okoliczności pozwalają
przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosków, że określona miejscowość jest
głównym ośrodkiem aktywności życiowej danej dorosłej osoby fizycznej. Samo zameldowanie
będące kategorią prawa administracyjnego, nie przesądza o miejscu zamieszkania
w rozumieniu prawa cywilnego”.
Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w oparciu o protokół z zebrania wiejskiego
zauważa, że wnoszący protest otworzył zebranie wiejskie oraz stwierdził, że bierze w nim
udział 112 osób uprawnionych do głosowania i że zebranie to jest prawomocne. Również nikt
z uczestników zebrania nie zgłaszał uwag co do tego, że biorą w nim udział osoby
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nieuprawnione. Należy także zaznaczyć, że statut sołectwa Pustyny obowiązuje od 13 czerwca
2003 r. i wybory sołtysa były przeprowadzane zawsze w taki sam sposób.
Nie budzi także wątpliwości, iż kontrola prawidłowości przebiegu i wyników wyborów
sołtysa sołectwa Pustyny mieści się w zakresie kompetencji rady gminy. Nawet w sytuacji, gdy
statut sołectwa nie przewiduje trybu kwestionowania wyników bądź sposobu przeprowadzenia
wyborów do jego organów, możliwość zweryfikowania ich prawidłowości przez radę gminy
należy wywodzić z treści ogólnej normy kompetencyjnej sformułowanej w art. 18 i art. 35
ustawy o samorządzie gminnym. Jak wyraźnie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny
w wyroku z dnia 5 lutego 2013 r., rada gminy posiada uprawnienia do kontrolowania procedur
wyborczych organów jednostek pomocniczych i w ramach tej kontroli ma prawo rozstrzygać
protesty wyborcze oraz stwierdzać nieważność wadliwie przeprowadzonych wyborów. Jednak
najdalej idący wynik kontroli, może być przez radę gminy zastosowany jedynie w przypadku,
gdy przeprowadzone bądź przedstawione przez protestujących dowody, wskażą niezbicie na
fakt naruszenia przepisów ustaw.
W ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przesłanki takie nie zachodzą, wobec
czego należy uznać złożony protest wyborczy za bezzasadny.
W otwartej dyskusji radny Bolesław Pudłowski: nie wiem czy akurat mam racje, ale tam zaraz
na początku jest, że składa go sołtys. Tam nie ma w ogóle wymienionego nazwiska, o kogo
chodzi, bo my wiemy o kogo chodzi.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk: tutaj pani przewodnicząca posłużyła się
sformułowaniem wnioskodawca. Natomiast w załączniku do uchwały w zdaniu pierwszym jest
kto złożył protest wyborczy. Tu akurat pani przewodnicząca nie użyła w tym swoim
uzasadnieniu. Przewodnicząca w związku z tym, że składa projekt uchwały na posiedzeniu rady
na sesji, uzasadniła czym się kierowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podejmując, czy
przedkładając radzie takie a nie inne rozstrzygnięcie.
Radny Zenon Lenart: bez względu na te wszystkie uzasadnienia myślę, że trzeba w szybkim
tempie zmienić statut sołectw i jednoznacznie wprowadzić bezpośrednie wybory, aby uniknąć
w przyszłości niepotrzebnych takich sytuacji czy ktoś jest, czy ktoś nie jest uprawniony. To jest
po prostu w statucie i ktoś kto ma czynne prawo wyborcze, jest zameldowany i wtedy jest to
czysta sprawa. Myślę, że jest to nie takie pilne, ale trzeba to zrobić, żeby po prostu mieć to za
sobą.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: prace trwają nad zmianą tych statutów. Te projekty będą
przedłożone celem zaopiniowania przez zebrania wiejskie. Prace się rozpoczęły i będzie to
zrobione.
Radna Małgorzata Bystarńska złożyła oświadczenie o wyłączeniu się od udziału
w głosowaniu, ponieważ składający protest miał zastrzeżenia do pracy Komisji Skrutacyjnej
przeprowadzającej wybory sołtysa.
W związku z przerwaniem transmisji obrad Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof
Podkul zarządził przerwę w obradach w godz. 1210-1220.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul odczytał § 1
uchwały. Po rozpatrzeniu protestu wyborczego wniesionego w dniu 25 marca 2019 r.
dotyczącego wyborów sołtysa sołectwa Pustyny przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.
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Rada Gminy Krościenko Wyżne uznaje złożony protest wyborczy za bezzasadny z przyczyn
przedstawionych w załączniku do niniejszej uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 radnych:
- „za” głosowało 11 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
- 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Ad. 8 g
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Stwierdził, że:
poniższe uzasadnienie będzie dotyczyło trzech punktów dotyczących uchwał w sprawie inkasa.
Rada gminy ma prawo do powierzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.
Rada gminy w podjętej uchwale ma obowiązek, oprócz wprowadzenia poboru podatków i opłat
w drodze inkasa, do wyraźnego wskazania osoby inkasenta, w sposób tak precyzyjny, aby nie
budziły wątpliwości, na kogo obowiązek pobierania należności w drodze inkasa został
nałożony. Na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. FSK 1526/06)
wskazanie osoby inkasenta musi mieć charakter personalny, co oznacza , że rada gminy
w uchwale musi podać imię i nazwisko inkasenta pobierającego podatki. W związku
z tegorocznymi wyborami sołeckimi i zmianą sołtysa sołectwa Pustyny konieczne jest
dokonanie zmiany w obowiązujących uchwałach i powołania nowych inkasentów w zakresie
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w sołectwie Pustyny.
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Budżetu i Finansów do projektu uchwały.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji stwierdził, że: Komisja Budżetu
i Finansów w składzie 4-osobowym pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Krościenko Wyżne.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
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Ad. 8 h
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Wójt Gminy – Mateusz Liput wyjaśnił, ze uprzednio przedstawione uzasadnienie dotyczy
trzech punktów tj. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (w załączeniu).
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Budżetu i Finansów do projektu uchwały.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji stwierdził, że: Komisja Budżetu
i Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 4 głosy „za”.
Głosów w dyskusji nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Ad. 8 i
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (w załączeniu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu
i Finansów do projektu uchwały.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji stwierdził, że: Komisja Budżetu
i Finansów pozytywnie opiniuje zmianę uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku
leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso, 4 głosy „za”.
Głosów w dyskusji nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
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Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Ad. 8j)
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 –
(projekt w załączeniu). Stwierdziła ona, że:
1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 413 190,00 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska. Zmiana ta spowodowana jest zmianą paragrafu i o to też będziemy
zwiększać wydatki;
2) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 455 469,00 zł, w tym w dziale 010 Rolnictwo
i łowiectwo – 10 732,00 zł (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości) w dziale 750 – Administracja publiczna –
1 707,00 zł (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w dziale 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska – 443 030,00 zł;
3) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 42 279,00 zł, w tym w dziale 700 gospodarka
mieszkaniowa 12 000,00 zł, w dziale 750 Administracja publiczna 6 739,80 zł; w dziale 758
Różne rozliczenia 4 988,20 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie 9 751,00 zł, w dziale 855
Rodzina 3 600,00 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 zł, w dziale 926
Kultura fizyczna 2 200,00 zł;
4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 360 200,00 zł, w tym w dziale 600 – Transport
i łączność 208 000,00 zł (rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00 zł, rozdział
60017 Drogi wewnętrzne 158 000,00 zł), w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
100 000,00 zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
50 000,00 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia 2 000,00 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie
200,00 zł;
5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 360 200,00 zł, w tym w dziale 600 – Transport
i łączność 15 000,00 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 93 000,00 zł, w dziale
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 000,00 zł, w dziale 851
Ochrona zdrowia 2 000,00 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie 200,00 zł;
6) zwiększa się plan wydatków o kwotę 163 000,00 zł, w tym w dziale 600 – Transport
i łączność 43 000,00 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 8 000,00 zł, w dziale 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 zł, w dziale 854
Edukacyjna opieka wychowawcza 12 000,00 zł. Są to wydatki pokrywane z wolnych
środków.
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 pozytywnie opiniuje projekt zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2019 rok i prosi o głos w dyskusji.
W otwartej dyskusji Wójt Gminy – Mateusz Liput: na pewno rzuciły się wam w oczy zmiany
w budżecie na znaczną kwotę na ochronę przeciwpożarową. Chciałbym wyjaśnić skąd się to
wzięło, dlaczego tak jest. Sprawa wygląda następująco. Z racji tego że dwa lata temu w sumie
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jako prezes OSP rozpocząłem starania razem z panem Janem dotychczasowym wójtem
o pozyskanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krościenku Wyżnym,
celem poprawienia standardów gotowości operacyjno-technicznej tejże jednostki. Tak wyszło,
że w tym roku zostaliśmy uwzględnieni jako jedna z czterech jednostek powiatu krośnieńskiego
do zakupu takiego samochodu, przy udziale środków z budżetu gminy i dofinansowań
zewnętrznych. W pierwszej wersji dofinansowanie wynosiło 210 tys. z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a wkład gminy wynosił 550
tys. Z racji tego postanowiłem zrezygnować z tego zakupu, gdyż był on nieopłacalny. Jednak
po paru tygodniach burzliwych negocjacji udało mi się obniżyć wkład własny gminy z 550 na
350 tys. przez co podejrzewam staliśmy się jedną z trzech, czterech jednostek, które mają wkład
gminy poniżej 400 tys. zł. Pozostałe gminy mają ten wkład na poziomie 400 tys. wzwyż.
Uważam, taka jest też opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, który był
tutaj na spotkaniu z radnymi obecny w poniedziałek. Może jest to atrakcyjne, bardzo atrakcyjna
okazja do tego, aby ten samochód pozyskać, tym bardziej, że dofinansowania na tego typu
zakupy kończą się i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w następnych latach zakup takich
pojazdów, czy wyposażenia tego typu do ochotniczych straży pożarnych będzie spoczywał
wyłącznie na barkach samorządów. A z racji tego, że samochody kosztują po 800 tys.,
prawdopodobnie gminy w większości nie będą w stanie udźwignąć ciężaru tych inwestycji, co
skłania do podjęcia zmian w tej uchwale i zakupu tego samochodu. W najbliższej przyszłości
planowana jest budowa drogi ekspresowej S-19, której jeden z węzłów będzie miał swoją
lokację w Iskrzyni, a wlot do niego będzie z ulicy Brzozowskiej. Tak, że jednostki z terenu
naszej gminy będą w pierwszej kolejności dysponowane na zdarzenia na tych odcinkach dróg,
z racji tego, że nasze jednostki są doskonale wyszkolone i atrakcyjne dla komendy. Drugą taką
przesłanką jest, że nasza jednostka krościeńska w głównej mierze stanowi zaplecze
zabezpieczenia operacyjnego dla całego powiatu. W skrócie mówiąc, kiedy jednostki z naszej
krośnieńskiej komendy wyjeżdżają do działań i w komendzie świeci pustkami to jednostka
z Krościenka Wyżnego bardzo często jest dysponowana jako jednostka zabezpieczająca cały
powiat krośnieński. To głównie dzieje się dlatego, że zaplecze tej jednostki stanowią w dużej
mierze funkcjonariusze zawodowi oraz strażacy ochotnicy doskonale wyszkoleni i wyposażeni.
Kolejna, sami państwo widzicie co dzieje się do tej pory na zewnątrz, tak więc na pewno będą
głosy, że ten samochód nie jest potrzebny, że jest, będą przeciwnicy jak i zwolennicy. Osobiście
uważam, że dopiero społeczeństwo przekonuje się o potrzebie rozwijania straży pożarnych
z naszego terenu, tym bardziej jest to dla mnie priorytetowe, bo na mojej głowie i w moich
kompetencjach leży zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy. Może potrzeba
takiego samochodu jest doceniana wtedy, kiedy nie daj Bóg ktoś z mieszkańców potrzebuje
pomocy i wtedy dopiero docenia, że straż dysponując odpowiednim sprzętem, może udzielić
odpowiedniej pomocy na odpowiednim poziomie. Odebrałem promesę w środę z rąk pani
wojewody właśnie dofinansowująca nam do 450 tys. zł ze środków zewnętrznych
pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, krajowego systemu ratowniczogaśniczego i MSWiA, dofinansowującą nam ten zakup, z racji czego te środki nasze będą
zmniejszone z 550 do 350 tys. Jeżeli są jakieś pytania to chętnie odpowiem.
Radny Eugeniusz Such: jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, która pozytywnie
zaopiniowała zmiany w budżecie wynikające z poszukiwania pieniędzy na zakup tego
samochodu, muszę przyznać, że decyzja była trudna i przedyskutowana z każdej strony.
Na pewno znajdą się tacy, którzy powiedzą że dla jednostki jest to prezent i zabawka nowa.
Oczywiście prezent tak, bo zasługują na to, natomiast czy to jest zabawka, to wymieniamy
18-letni samochód, wiec za 2-3 lata i tak będziemy musieli wymienić, a za te pieniądze gdzie
samochód kosztuje 750 tys. nasz wkład jest tylko 350, reszta to jest dotacja, więc komisja
uważała ten argument za bardzo ważny. Tym bardziej, że była sytuacja, że decyzję należało
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podjąć natychmiast, bo trzeba było odebrać promesę, wiec jakby nie było, inna nasza decyzja
by była afrontem w stosunku do wójta, który jadąc po promesę składa rezygnację z zakupu. To
tak na marginesie. Komisja liczy na to, że zarząd OSP Krościenko Wyżne po wprowadzeniu
tego samochodu do podziału bojowego, to nie będzie wcześniej niż w 2020 r., bo samochód ma
być na koniec roku, wiec i płatności też będą na grudzień. Myślę, że niespodzianką może być
na sylwestra przyjazd samochodu, ale znając życie to może być różnie. Dlatego po
wprowadzeniu do podziału bojowego, czyli szkolenia, wyposażenie, myślę, że zarząd powinien
się pochylić nad sprawa, czy akurat nam będzie potrzeba te dwa samochody gaśnicze, czy
wystarczy jeden. Bo dwa samochody gaśnicze do wyjazdu, no może się okazać,
że w Krościenku nie będzie żadnego, bo będą potrzeby na zewnątrz. A jeden samochód
gaśniczy przy dobrym wyszkoleniu, na pewno będą mniejsze koszty, ale to zostawmy
w przyszłym roku będziemy się nad tym martwić. Oczywiście ten zakup nie zawali nam na
dzień dzisiejszy budżetu, natomiast wychodzą inne sprawy za koleją, nad którymi rada musi
się pochylić. Są to koszty związane z reformą szkolnictwa, obniżona subwencja, sprawa
lotniska. W tą stronę wszystko idzie, że będziemy musieli sobie kupić te tereny i znowu nie
kupić to też jest grzech. Żebyśmy się nie zablokowali w pewnym sensie, że nie będziemy mieli
pożyczki, bo o to chodzi, że na te zakupy to nie będą tysiące tylko będą miliony. Lotnisko nie
jest lotniskiem i są to tereny inwestycyjne. Tak, że prosiłbym wójta żeby tą sprawą przemyślał
i aby racjonalnie podchodzić do tego, bo są to sprawy trudne, żebyśmy się później nie zapętlili
w budżecie.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: jeszcze tylko dodam, że z racji zakupu samochodu wiąże się
z tym również wyposażenie. Jednak tutaj mam deklaracje od miejscowej jednostki, że jeden
z samochodów, który jest ich własnością zostanie sprzedany, a kwota którą otrzymają z tytułu
sprzedaży tego samochodu będzie przeznaczona na sprzęt. Z racji tego, że jednostka też
dysponuje własnymi środkami finansowymi, mam tutaj deklarację od zarządu, że ten sprzęt
w całości zostanie zakupiony z własnych środków. Tak, że tu nie będzie obciążenia jeżeli
chodzi o budżet gminy.
Radny Bolesław Pudłowski: była mowa, że na wyposażenie będzie sprzedany mały samochód,
tak. Na wyposażenie tego nowego. Tutaj pan przewodniczący nie powiedział, że na komisji
mówiliśmy i dyskutowali o tym co by było, gdybyśmy sprzedali ten duży samochód i mieli
jeden duży i jeden mały. Wówczas z tych pieniędzy wyposażylibyśmy nowy, a może
uniknęlibyśmy tego szumu mieszkańców po co nam dwa samochody duże. Może byśmy się
nad tym zastanowili co lepiej, czy sprzedać mały czy sprzedać stary.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: dopowiem, że jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów, my jako
samorząd nie mamy nic do powiedzenia. Te samochody są własnością Ochotniczej Straży
Pożarnej w Krościenku Wyżnym i to do nich należy decyzja jaki samochód sprzedadzą.
Niemniej jednak powiem z racji tego, że troszeczkę lat w tej zawodowej straży służyłem,
że specyfika działań ratowniczo-gaśniczych, a w większości przypadków są to też działania
ratownicze, miejscowe zagrożenia wymaga sami się państwo przekonujecie co się dzieje w tej
chwili, gdzie mając zaplecze kadrowe, osobowe nie mamy dostatecznie dużo sprzętu. W dniu
dzisiejszym cały nasz sprzęt wyjechał na teren gmin sąsiednich i Miasta Krosna. W tej chwili
mamy do dyspozycji tylko jeden samochód w Pustynach, gdzie godziny od 8 do 15 są na tyle
newralgiczne, że wiadomo każdy ma swoją pracę, swoje obowiązki i ciężko jest tych
chłopaków zebrać. Niemniej jednak specyfika działań i ilość tych wyjazdów, bo proszę
zwrócić uwagę, że w tamtym roku, w całym roku mieliśmy tych wyjazdów na terenie
Krościenka 50. W tej chwili mamy koniec maja i tych wyjazdów jest ponad 40. Proszę
pomyśleć gdy będzie S-19 i gdy chłopaki na prawdę będą ścigani na odcinku od Miejsca
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Piastowego po Kombornię. Proszę mi wierzyć, że staram się również racjonalnie podejść do
tematu i nie patrzeć na to przez pryzmat, że to jest zabawka, tylko patrzę na to przez pryzmat
tego, że jest to zakup jak najbardziej potrzebny i uzasadniony. Tym bardziej, że to ja
odpowiadam za bezpieczeństwo mieszkańców w tej gminie i osób przejeżdżających przez trasy,
drogi krajowe czy powiatowe na terenie naszej gminy. Niemniej jednak uważam, że po
sprzedaży tego lekkiego samochodu, którym jest ford transit, gdzie ochotnicza straż ma już
kupca na ten samochód, te potrzeby zakupowe i kosztowe jakoś wynagrodzą.
Radny Zenon Lenart: myślę, że tak, po kolei. Głosownie nad tym projektem zmian to jest
formalność, bo dzisiaj, no cóż powiemy nie. Tak powiem zostało mleko rozlane i trzeba go
pościerać, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa kontynuując wątek straży pożarnej nie
wyobrażam sobie, utrzymania tylu samochodów w takiej małej gminie. Proszę państwa miejmy
troszeczkę rozsądku. Gmina dwie miejscowości, dwie straże w jrg, jakie koszty my jako gmina
ponosimy. A tutaj na dodatek jeszcze słyszymy, że będziemy mieć trzeci samochód. Przecież
to są wszystko koszty, które obciążają nasz budżet. To co pan sołtys powiedział, ja uważam,
że to jest rozsądne. Utrzymać ten samochód, bo mamy go zakontraktowany i trzeba go
sfinalizować, bo przecież nie oddamy pieniędzy. A te samochody, które są zbędne trzeba zbyć
po prostu, żeby zakupić odpowiednie wyposażenie. Miejmy troszeczkę rozsądku, popatrzmy
na inne gminy, ile tam jest wydatkowane na straże pożarne, a ile jest w naszej gminie. A teraz
wracając jeszcze do zmian w budżecie. Zabieramy 200 tys. z dróg. Proszę państwa, na prawdę
to najłatwiej tak zabrać z dróg i tyle. Ale popatrzcie co się dzieje na drogach. Ostatnie opady,
woda drogami faluje, brak rowów, chodniki pozapadane, prze chodniki nie da się przejść
w czasie deszczu. Na chodnikach są kałuże od krawężnika do obrzeża. Po co nam takie chodniki
skoro po nich nie można przejść. Przed strażą pożarną chodnik jest zapadnięty, dopiero ktoś mi
zgłaszał zróbcie coś bo przecież można się tam zabić. Nikt tego nie remontuje. Trzeba nam
gospodarza w tej gminie, gospodarza który patrzy na całą gminę, a nie na malutki jej wycinek.
O to chodzi i bardzo apeluje o rozsadek. Tutaj zabraliśmy 200 tys. popatrzmy z czego zrobimy
te roboty, które są pilne. No bo co nam chodniki, w których stoi woda w czasie deszczu.
Przecież lepiej by było pójść po asfalcie. Kto będzie to robił, poczekamy na powiat, nie zrobią
nam. Także bardzo proszę o rozsadek i takie podejście gospodarcze do tego całego tematu.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: tylko dopowiem, że na terenie naszej gminy nie mamy jrg
tylko osp. Jrg to jest jednostka ratowniczo-gaśnicza krośnieńskiej komendy. Jeżeli chodzi
o samochody to ilość się nie zmienia, bo do tej pory Krościenko dysponuje 3 samochodami,
Pustyny 2, a na znaczną część budżetu jeżeli chodzi o straże pożarne kwalifikują się badania
dla strażaków, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, koszty utrzymania
obiektu. Niemniej jednak te obiekty nasze na siebie zarabiają, bo korzystają z nich mieszkańcy
naszej gminy jak i okolicznych miejscowości poprzez wynajem sali. Z racji tego mamy też
dochód dla gminy, co amortyzuje cześć wydatków poniesionych na administracyjne utrzymanie
tych obiektów. Niemniej jednak pozwolę sobie na taka dygresję, z racji tego, że to
bezpieczeństwo mieszkańców leży mi niesamowicie na sercu i jest okazja, a przypomnę że na
posiedzeniach dwóch lub trzech wstecz zaznaczył, że inwestując w coś na terenie gminy
musimy korzystać ze środków zewnętrznych. Gdyby się okazało, że w tym roku trafiłbyś się
projekt na przykład na budynek użyteczności publicznej, podejrzewam że odpuścilibyśmy
większą część inwestycji lokując swoje środki w tą inwestycje, gdzie mamy dofinansowanie
z zewnątrz. Bezsensowne jest dźwiganie jakiejkolwiek inwestycji na własnych barkach
samorządu. Jak sami państwo wiecie nasz budżet na inwestycje wynosi niewiele ponad dwa
miliony. Tak więc uważam, że taka okazja jest atrakcyjna, choć decyzja nie jest łatwa i tego nie
mówię. Dlatego korzystałem z państwa dyspozycji czasowej zapraszając na różnego rodzaju
spotkania, jak na przykład w poniedziałek, czy też dyskutowałem z państwem o tym w dni
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powszednie, gdzie spotykałem się z państwem. No część z państwa, znaczy praktycznie
wszyscy odpowiedzieli na moje zaproszenie i rozmawialiśmy dyskutowaliśmy za i przeciw.
Niemniej jednak większość z państwa zdaje sobie rację z tego, że łatwo nie będzie, bo o tym
też dyskutowaliśmy. Niemniej jednak nieskorzystanie z tego typu dofinansowania mija się
z celem. Trzeba jednak próbować, tym bardziej, tak jak pan radny Such wspomniał, ten zakup
prędzej czy później nas spotka, ale wtedy dofinansowań już nie będzie. A rezygnując z tego
dofinansowania zamykamy sobie furtkę na inne dofinansowania również z tych samych źródeł.
Radny Stanisław Wierdak: na pewno jest to okazja i trzeba z niej skorzystać, bo faktycznie
ona może się już nie powtórzyć. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że trzeba rozsądnie
płatności wszystkie w gminie rozłożyć. To co dyskutowaliśmy w poniedziałek, by tu podejść
do tego rozsądnie. Myślę, że to będzie taki sprawdzian dla całej ekipy żeby finansowo pogodzić
sobie te sprawy.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: na koniec chcę jeszcze dodać, że to nie jest temat, który
wyniknął z dnia na dzień bo starania o ten samochód były poczynione już w 2017 roku. I tutaj
wspólnie z panem Janem dotychczasowym wójtem stosowaliśmy pisma do komendantów
wojewódzkich i innych instytucji, aby uwzględnili nas w tym zakupie. Ten zakup na 2019 rok
był bardzo realny. I ten plan się ziścił i zostaliśmy włączeni w te cztery jednostki z powiatu
krośnieńskiego. To jest działanie zamierzone już dwa lata wcześniej, to nie jest coś co
wyniknęło w tej chwili.
Radny Robert Wojtuń: w sprawie ilości tych pojazdów, które teraz będą na naszej gminie.
Sugestia taka z mojej strony, aby na przykład porozumieć się z OSP Pustyny i dogadać się czy
np. Pustyny pójdą w ratowniczą, a Krościenko w gaśniczą. I wtedy umówić się wspólnie, który
pojazd jest najmniej potrzebny i ewentualnie go sprzedać. W jednym kierunku jest lepiej pójść,
niż pół na pół. Taka jest moja sugestia.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: jeżeli chodzi o specjalizację w jednostkach OSP,
sprawa wygląda następująco. Obydwie jednostki na naszym terenie specjalizują się
i w ratownictwie technicznym - drogowym i w ratownictwie gaśniczym. Samochody wszystkie
na chwilę obecna są przystosowane do jednego i drugiego ratownictwa. Zakres w jakim musi
działać OSP w krajowym systemie jest bardzo szeroki. To, że my mamy wyposażenie na
jednym i drugim samochodzie przystosowane do tego typu działań to jeszcze jest nie wszystko.
Jak już wspomniałem, zakres jest bardzo szeroki. To nie tylko wypadki, to nie tylko pożary, to
jest wiele innych zdarzeń do których jesteśmy dysponowani. Na przykładzie dnia dzisiejszego,
nocy dzisiejszej, to wyjechaliśmy do zdarzenia dzisiaj o 1 w nocy i do chwili obecnej zastępy
z naszej gminy pracują. To są chłopaki, którzy ochotniczo działają, często wyjeżdżając nie
wiedzą kiedy wrócą do swojej jednostki, czy pójdą do pracy, czy zdążą. Oni musza sobie
załatwiać, że tak powiem „to wolne” żeby mogli dalej działać. Jestem z daleka od tego, żeby
mówić, że kupujemy, że okazja itd. Proszę państwa ratownictwo jakie my wykonujemy,
a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców gminy strażakom ochotnikom niesamowicie
leży na sercu. To jest coś, co ciężko jest wytłumaczyć. Wywodzę się ze środowiska
strażackiego, jestem komendantem gminnym, obok siedzi wójt prezes zarządu oddziału
gminnego. To na naszych barkach skupia się zabezpieczenie tego ratownictwa na terenie naszej
gminy i uważam, że zakup tego samochodu to jedynie podniesie bezpieczeństwo w naszej
gminie. Myślę, że mieszkańcy będą czuli się jeszcze bardziej bezpiecznie, a jeżeli jest tutaj
wola zarządu jednostki z Krościenka w temacie sprzedaży jednego z samochodów, to tylko się
cieszyć. Uważam, że te pieniądze zostaną przeznaczone na szczytny cel, czyli na zakup
wyposażenia tego samochodu. Dzielenie pomiędzy jednostki specjalizacji uważam za nie do
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końca trafione, ponieważ my mamy zadania przed nami stricte postawione. Musimy je
wykonywać, i niestety podzielić się tego pomiędzy jednostki w gminie się chyba raczej nie da,
albo się nie uda.
Radny Stanisław Wierdak: ostatnio rozmawiałem z takim panem z Gminy Chorkówka i mówi
u was to tylko Pustyny i Krościenko. U nas na dzień dobry trzeba osiem aut bo mamy osiem
jednostek gaśniczych.
Radny Zenon Lenart: myślę, że nikt nie kwestionuje potrzeby zabezpieczenia i trzeba to jasno
powiedzieć i nie mąćmy, tylko patrzmy na dobrą gospodarkę, bo to jest najważniejsze.
Popatrzmy dalej na to, że po prostu jesteśmy małą gminą i nie róbmy wielkich rzeczy, na które
nas nie stać. Róbmy wszystko, żeby mieszkańcy byli bezpieczni, czuli się bezpiecznie, ale nie
róbmy niczego co jest ponad to wszystko. Myślę, że dwie jednostki straży pożarnej, dwa
samochody typu średniego i lekkiego, czyli 4 samochody na gminie to jest aż ponadto, aby to
bezpieczeństwo zapewnić. Nie myślmy o drodze S-19 bo tam jest jeszcze Haczów, Iskrzynia
i są inne miejscowości, które mogą być dysponowane. Nie wszystko my musimy robić.
Jesteśmy przecież jedną z wielu jednostek, dlatego bądź rozsądni w tym wszystkim i po prostu
gospodarni, bo to jest najważniejsze. My jako rada gminy musimy tego pilnować,
tej gospodarności i nie popadajmy w megalomanizm.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: wieńcząc temat chciałem dopowiedzieć, że często jest tak, że
rada gminy jest zmuszona podejmować uchwały z racji tego, że jakieś zadanie się pojawiło, to
jest norma. Akurat podejrzewam, że temat jest o tyle drażliwy, że część ludzi rozumie, część
ludzi nie rozumie dlaczego akurat ta inwestycja, tym bardziej, że jakby nie patrzeć no nasze
straże świecą przykładem jeżeli chodzi o zaplecze lokalowe, wyszkolenie, zaplecze kadrowe.
Niemniej jednak zdaję sobie sprawę, że temat o tyle drażni, że jest to ochotnicza straż pożarna,
czyli jednostki które jakby nie patrzeć na pierwszy rzut oka są doskonale wyposażone. Tylko
proszę zwrócić uwagę, że nie każdy samochód, bo jest także samochód volksvagen transporter.
On bardziej służy do tego, bo często było tak, że trzeba było np. przewieść gdzieś orkiestrę, na
zasadzie takiej, że on służy także mieszkańcom, stowarzyszeniom itp. do przemieszczania się
na różnego rodzaju imprezy. Tak jak pan radny Wojtuń czy przewodniczący zauważył, no
próba przekwalifikowania jednostek z jednej gminy na drugą, jak najbardziej można próbować,
ale z pożarniczego punktu widzenia mija się z celem. Tym bardziej jakiś sprzęt jest,
wyszkolenie i to Krosno jako komenda i stanowisko kierowania dysponuje jednostki. To na ich
barkach spoczywa to jaką jednostkę zadysponują do zdarzenia. Tutaj akurat nasze jednostki
w tym obrębie od Iskrzyni po Miejsce Piastowe cieszą się dużym szacunkiem ze strony
komendy krośnieńskiej, z racji tego, że jest jednostka wyszkolona. W większości gmin te
szkolenia „leżą” i uzupełniają to dopiero. U nas polityka była tak prowadzona, że druhowie są
przeszkoleni. Dlatego komenda nie boi się wysłać człowieka - strażaka do ratowania życia lub
mienia ludzkiego bo wie, że on to życie lub mienie uratuje. Nie wysyła kogoś
nieprzeszkolonego. Wysyła zastęp, który wie co robić, wie jak tej pomocy udzielić i jak
wspomóc tego kto tej pomocy potrzebuje. Pozostawiam do głosowania państwu radnym
wierząc, że uznacie, że ten zakup jest konieczny.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: chciałem uzupełnić, że daleko jest nam od
jakiegoś megalomanizmu, bo uważam, że zapisy porozumienia Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej z samorządem dotyczące włączenia jednostek w struktury
jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego są jasno sprecyzowane. Tam jest zawarte
wszystko. Poza tym wyposażenie, wyszkolenie i przygotowanie jednostek, które wchodzą
w jednostki operacyjno-techniczne kategorii II, bo w takie struktury wchodzimy, też jest jasno
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sprecyzowane, więc my musimy te normy spełnić. To nie jest tak, że my sobie coś wymyślamy.
Porozumienie zostało zawarte w 1998 lub 1996 w Krościenku, a w przypadku Pustyn w 2005
r. i to porozumienie po prostu wykonujemy.
Radny Zenon Lenart: dla informacji jeszcze chciałem, proszę mi podać gminę inną niż
Krościenko, w której 100% jednostek jest w krajowym systemie.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: tutaj nie ma akurat. To jest wyznacznik wielce błędny, no bo
o tym czy jednostka jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Radny Zenon Lenart: ale proszę mi odpowiedzieć na pytanie.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: nie ma takiej gminy. Z racji tego, że są dwa sołectwa, dwie
świetnie wyszkolone jednostki komendant główny uznał, że obie są na tyle wyszkolone,
że mogą do tego systemu przynależeć.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „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 zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok - w załączeniu.
Po uprzednim usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego obrady opuściła radna Aleksandra
Przymusińska. Od tego momentu w sesji uczestniczyło 11 radnych.
Ad. 9
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 29.03 – 24.05.2019 r.:
 w dniu 3 kwietnia 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej
ul. Parkowa w Krościenku Wyżnym”. W postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy Rejon
Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. prace zostały już zakończone.
 w dniu 15 maja 2019 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na roboty budowlane pn.: „Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu
na działkach nr ewidencyjny 5237/5 i 5236/4 w miejscowości Pustyny w ramach zadania
pn.: „Budowa parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Pustynach” prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego. Z uwagi, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zachodzi
konieczność zwiększenia środków na tą inwestycję w budżecie gminy.
 rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: ,,Usługi
sprzętowe na rzecz Gminy Krościenko Wyżne w 2019 roku” (usługi ciągnikiem z kosiarką
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rotacyjną i bijakową, usługi koszenia placów zabaw oraz usługi zwalczania chwastów).
W postępowaniu wybrano oferty następujących Wykonawców:
1) w części dotyczącej usług koszenia ciągnikiem z kosiarką rotacyjną i bijakową, oraz
usługi zwalczania chwastów: ALPALINE Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
2) w części dotyczącej usług koszenia placów zabaw: FHU KUB-BUD Piotr Niepokój
z Haczowa.
dokonano wyboru oferty w postępowaniu pn. „Zakup krzeseł w ramach zakupu wyposażenia
do Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym” obejmującym dostawę 250 szt. krzeseł
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krościenko Wyżne. Wykonawca zobowiązał się
wykonać przedmiot umowy do 31 sierpnia 2019 r.
udzielono także zamówienia na usługę pn.: „Opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego wraz z koncepcją architektoniczną budowy budynku użyteczności publicznej
na działce nr 4011/7 w Krościenku Wyżne”. Termin wykonania usługi ustalono na
28 czerwca 2019 r.
rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: „Zakup
środków trwałych do Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku
Wyżnym (piec konwekcyjny)”. Wykonawca dostarczył przedmiot umowy.
dokonano zakupu sprzętu nagłaśniającego do Sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.
ponadto zakończono prace związane z malowaniem sceny Domu Ludowego w Krościenku
Wyżnym. Przemalowano jej wnętrze oraz front. Dostarczono i zamontowano również nowe
kotary na scenę Domu Ludowego. Zakup materiału kotarowego został realizowany
z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Krościenko Wyżne.
W analizowanym okresie zawarto również umowy na:
1) świadczenie usług muzycznych: występ Ivana Komarenko na Święcie Gminy w dniu
14 lipca oraz Mateusza Ziółko na Dożynkach Gminnych w dniu 15 sierpnia,
2) badanie gleb na terenie Gminy Krościenko Wyżne,
3) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:
„Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Krościenku Wyżnym”
4) mycie wiat przystankowych,
5) ekshumację szczątków żołnierza z I wojny światowej i przeniesienie ich na cmentarz
parafialny w Krościenku Wyżnym
6) przebudowa linii telekomunikacyjnej kolidującej z zagospodarowaniem działki nr 5237/5
w Pustynach przy budynku użyteczności publicznej.
7) otrzymaliśmy promesę z rąk wojewody i prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Pracę Urzędu obrazują wydawane w tym okresie zarządzenia. W dniu 29 marca 2019 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 57 /2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2019 rok.
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 58 /2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami na 2019 rok.
3) ZARZĄDZENIE NR V/ 59 /2019 w sprawie zakończenia zadania inwestycyjnego o nazwie:
„Budowa parkingu przy cmentarzu w Krościenku Wyżnym”.
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4) ZARZĄDZENIE NR V/ 60 /2019 w sprawie zakończenia zadania inwestycyjnego
o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 4011/5, 3892/2 (dojazd do cmentarza)
w Krościenku Wyżnym”.
W dniu 1 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR V/ 61 /2019 zmianujące zarządzenie w sprawie
oddania w bezpłatne użyczenie lokali użytkowych na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krościenku Wyżnym.
W dniu 5 kwietnia 2019 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 62 /2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy
Krościenko Wyżne do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 63 /2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia
egzaminu sprawdzającego, kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika
zatrudnionego w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne.
W dniu 30 kwietnia 2019 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 64 /2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2019 rok.
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 65 /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 13 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR V/ 66 /2019 w sprawie przekazania Radzie
Gminy Krościenko Wyżne sprawozdania finansowego Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok.
W dniu 16 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR V/ 67 /2019 w sprawie ustalenia wysokości
stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
W otwartej dyskusji radna Beata Najbar: jak wygląda sprawa z tymi stypendiami dla dzieci
i młodzieży, jaka to jest kwota. Czy to jest kwota jednorazowa na koniec roku szkolnego.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: to zarządzenie akurat dotyczyło stypendiów socjalnych, które
otrzymuje kilkudziesięcioro uczniów z terenu naszej gminy. Jeżeli chodzi o stypendia za wyniki
w nauce one będą przyznane. Kwotę poznam po przedstawieniu przez dyrektora szkoły,
wnioskowanych tutaj uczniów z najlepszymi wynikami w nauce.
Ad. 10
Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Głos zabrał radny Zenon Lenart, który między innymi zwrócił uwagę, że: w wyniku
działalności rady gminy tj. rezygnacji radnego i wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej
w tej chwili żaden radnych nie jest już członkiem więcej niż dwóch komisji, co jest zgodne ze
statutem. Zaznaczył, że: powstała jeszcze jedna rzecz, uchwała z 2006 r. ograniczająca ilość
radnych w komisjach, w związku z tym, że tutaj pan radca prawny pan Mariusz w swoim
uzasadnieniu nie odniósł się do wyroku Sądu w Olsztynie, wiec przygotowałem dla pana ten
wyrok, żeby się pan z nim zapoznał i jeszcze złożył dla mnie w świetle tego wyroku, czy jest
podstawa zmiany tej uchwały czy nie. Radny przekazał na ręce Radcy Prawnego cytowany
przez niego wyrok.
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Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czy jest zasadne opiniowanie
sprawozdań przez komisje, które nie są głosowane przez radę gminy. Uważam, że jest to
bezzasadne, skoro przyjmujemy, to po co komisja ma wydawać opinie, jak my nie wydajemy
żadnej opinii i nie poddajemy pod głosowanie. Myślę, że to jest zbyteczne, żeby poddawać na
komisjach po prostu dokumenty, które nie są kończone głosowaniem przez radę gminy
w postaci czy opinii czy uchwał. Myślę, że jest to logiczne.
Jeszcze jedna sprawa. Gmina Krościenko Wyżne ma w użytkowaniu plac-parking przy
kościele. Na tym parkingu stoi lipa. Parę konarów tej lipy jest suchych. Jeżeli w czasie wiatru,
któryś z tych konarów zostanie złamany, a nie daj Boże będą tam stały samochody to na gminę
spadnie odpowiedzialność wypłaty odszkodowań z tego tytułu. Mój wniosek jest następujący,
aby tej sprawie się przyjrzeć, abyśmy niepotrzebnie potem nie ponosili wydatków. Niestety jest
to w zarządzie gminy i jeżeli będą szkody to wtedy mieszkańcy będą mieć uzasadnioną
pretensję do gminy, że tego drzewa nie zabezpieczyła. Myślę, że pracownicy gminy mogą się
temu przyjrzeć.
Następna sprawa tych chodników, o których już wspomniałem przy okazji tych zmian
w budżecie. Myślę, że mamy pracowników w gminie, zresztą jakbyśmy nawet teraz pojechali
jeszcze są odcinki chodników przez które nie da się przejść bo stoi woda, mimo że deszcz nie
padał już paręnaście godzin. Musimy coś z tym zrobić. Po co nam chodniki, skoro my po tych
chodnikach przejść nie możemy. Ja już nie mówię, że są pozapadane na środku tak, że się nie
da przejść. Idziemy albo krawężnikiem albo obrzeżem, bo na środku stoi woda. Myślę, że jako
gospodarz gminy pan wójt ma pracowników i może, powinien te sprawy monitorować.
Również nierówności na chodnikach, o których wspomniałem w centrum Krościenka. Po
prostu są tak pozapadane kostki, że jedna osoba się przewróciła, nogę rozwaliła i pyta do kogo
ma pójść. Mówi dzwoniłem do pana Śliwińskiego ale on mówi, że chodni jest w drodze
powiatowej wiec on nie odpowiada. No nie proszę państwa, jeżeli będziemy tak traktować
mieszkańców to jest trochę nie poważne. Także tutaj bardzo proszę o przyjrzenie się tym
sprawom.
Odnośnie dokumentów które dostajemy. Myślę, że wszyscy radni mają pewien
niedosyt. Ta informacja pisana odnośnie naszego GOPS tą mrówczą czcionką jest nie do
przeczytania, trzeba tutaj lupę. Tym bardziej, że gdy popatrzymy na te strony to ¾ strony jest
pustej, a na ¼ jest tak „nadziubgane”, że trzeba lupę razy 10 żeby to przeczytać. Myślę, że panie
przewodniczący proszę zwrócić uwagę, żeby materiały, które do nas dochodzą żeby były
czytelne. Bo to nie jest kwestia tego, że się skseruje, tylko jest kwestia żebyśmy mogli spokojnie
przeczytać. Tutaj kolega szukał danych, ja mówię są napisane, tylko musisz wziąć większe
okulary, bo po prostu nie przeczytasz tego. Bardzo bym prosił.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: jeszcze pozwolę się odnieść do wypowiedzi pana Zenona.
Jeżeli chodzi o powiat, o chodnik i niwelacje nierówności, tutaj zgłaszaliśmy z panem
Śliwińskim powiatowi. Powiat ustosunkował się do tego, podał nam terminy, w których część
tych robót zostanie wykonana, tak więc jeżeli chodzi o to jak najbardziej wykazujemy się
wymaganą gospodarnością, a powiat został poinformowany o tym, bo wiadomo, że na drodze
powiatowej nic bez zgody zarządu dróg powiatowych się nie da.
Jeżeli chodzi o odtworzenie rowów, tutaj na prośbę mieszkańców został odtworzony
rów przy ul. Brzozowskiej na zakręcie. Z racji tego żeby podnieść bezpieczeństwo wspólnie
z zarządem dróg powiatowych wycięliśmy wystające zakrzaczenia na ulicy Kasztanowej, aby
poprawić też komfort podróżujących, z racji tego, że te konary wchodziły już w pas drogowy
i utrudniały poruszanie się pojazdów. Jeżeli chodzi o drzewo, jak najbardziej pochylimy się nad
tym tematem, choć nie ukrywam, że do tego będzie potrzebna straż pożarna. A jeżeli chodzi
o GOPS i czcionkę tutaj uwaga do pani dyrektor. Proszę się skontaktować z panią dyrektor,
a jeżeli chodzi o dokumenty, to generuje je system, tak więc ciężko mieć wpływ na to.
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Radny Zenon Lenart: to nie do pani dyrektor, tylko do przygotowania dokumentów dla nas.
Bo to, że tam jest tak napisane to nie znaczy, że my nie możemy tego mieć w formie czytelnej.
Odnośnie rowu bardzo bym prosił o przyjrzenie się tej drodze, która idzie koło cmentarza, tam
z pól woda pod stadion wlewa się strumieniami. Tam nie ma w ogóle rowów, ani po jednej ani
po drugiej stronie. Również wzdłuż od cmentarza w stronę ulicy Południowej, czyli i Sportowej
i Południowej tam nie ma w ogóle rowów. Ta droga nam się rozleci, bo jest tak namoknięta
w tej chwili, że to jest kwestia czasu, że ona popęka. Także bardzo proszę żeby się przyglądnąć
tej drodze w jedną i drugą stronę.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: jeżeli chodzi o drogę Sportową, tutaj odtworzenie rowu i prace
związane z tym będą wykonane w najbliższej przyszłości. Myślę, że to będzie przy rozbudowie
naszego stadionu. Z racji tego, że zwróciłem się jako wójt gminy do kurii metropolitarnej
o odstąpienie nieodpłatnie kilkunastu arów z terenu tzw. księżego lasu. Kwestia stadionu,
otrzymała pozytywną opinię rady ekonomicznej tutejszej parafii, idzie do dziekana, potem do
ekonoma kurii metropolitarnej. Jeżeli kuria się przychyli do naszej prośby, dostaniemy mam
nadzieje nieodpłatnie ten kawałek terenu bagnistego, górzystego. Teren ten jak najbardziej się
przyda, tak więc jeśli chodzi o te fosy to będzie odtworzone właśnie w tamtym czasie.
Zwłaszcza, że stadion i ta koncepcja architektoniczna wymaga zmian jeżeli chodzi o mury
oporowe i tego typu rzeczy. Więc uważam, że nie ma sensu robienia inwestycji dwa razy, jeżeli
można zrobić raz a dobrze.
Radny Zenon Lenart: panie wójcie nie o tą drogę mi chodzi. Droga od cmentarza w stronę
ulicy Sportowej i od cmentarza w stronę ulicy Południowej. Tam nie ma w ogóle rowów a woda
cały czas od „księżego lasu” dopływa do tej drogi i sobie płynie nią w stronę stadionu, takim
potokiem. Gdyby tam samochód jechał nie daj Boże troszkę szybciej, to ani straż nie pomoże
tylko jest wypadek.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: chodzi o ten łącznik. Przekaże to do dyspozycji pracowników
odpowiedzialnych za te zadania. A jeżeli chodzi o ten dojazd do cmentarza, ten drugi obok
starego, nierówności oraz wszystkie ubytki w jezdni będą również w najbliższym czasie
załatane.
Radny Stanisław Wierdak: trochę w ostatnim czasie mamy pogodę taką. U nas też tam z góry
idzie woda. Woda do góry nie płynie tylko z góry na dół.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk: w związku z tym, że zostałem tutaj wywołany przez
pana radnego, chciałem zaznaczyć żeby pan radny nie wprowadzał Wysoką Radę i opinii
publicznej w błąd, że podczas ustalenia składów osobowych komisji zostały naruszone przepisy
statutu i że jeden radny uczestniczył w pracach trzech komisji stałych, bo komisja rewizyjna
nie jest komisją stałą. Odsyłam do statutu, który określa jakie komisje są komisjami stałymi.
Druga kwestia, jeżeli chodzi o sprawozdanie z realizacji zadań przez jednostki pomocnicze,
gdzie później już rada gminy nie podejmuje rozstrzygnięć w formie głosowania, nie jest
wymagana opinia komisji. Natomiast mogą być kierowane te sprawozdania na posiedzenia
komisji, celem rozstrzygnięcia, czy zagłębienia się poszczególnych radnych, ażeby tutaj nie
przedłużać posiedzenia sesji. Tutaj zakres poszczególnych komisji, ich zadania reguluje statut
i takie sprawozdanie może być jak najbardziej kierowane, tylko tu rzeczywiście może te
rozstrzygnięcia podejmowane przez poszczególne komisje nie są wymagane, wiec ta ich opinia
jakby nie wiąże rady gminy. Natomiast to są dwie różne kwestie, jakby przedłożenia
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sprawozdania na poszczególnych komisjach i ewentualnie kwestia wydania przez te komisje
opinii.
Radny Zenon Lenart: polecam wyrok który panu dałem. Tam jednoznacznie jest napisane, że
komisja rewizyjna jest komisją stałą rady gminy. Bardzo proszę o zapoznanie się.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk: wyroki mają to do siebie, że rozstrzygają poszczególne
kwestie faktyczne w danej sprawie. Tutaj, ja ten wyrok czytałem. Sytuacja była całkiem inna,
gdzie rada gminy podjęła uchwałę i uchwała została w trybie nadzoru prawnego stwierdzona
nieważność przez wojewodę. Ja przypominam, że wszystkie uchwały, które podejmuje Wysoka
Rada są następnie przekazywane wojewodzie czy regionalnej izbie obrachunkowej, które to
organy dokonują kontroli pod względem przestrzegania przepisów. Jeżeli uchwały rady
naruszają przepisy prawa, przekraczają delegację ustawową, wojewoda ma obowiązek
w terminie 30 dni wszcząć postępowanie i wydać decyzję stwierdzającą nieważność takiej
uchwały. I tak było w tym wyroku. Natomiast nasza statut i uchwały dotyczące ustalenia składu
osobowego nie zostały przez wojewodę zakwestionowane. To rada gminy w statucie określa
jakie komisje są komisjami stałymi, a jakie ustawowymi. Komisja rewizyjna i komisja skarg
wniosków i petycji nie są komisjami stałymi, ale są to komisje ustawowe, albowiem obowiązek
ich powołania wynika z ustawy. Natomiast komisje stałe reguluje statut gminy.
Radny Zenon Lenart: tutaj bym się z panem spierał. Nikt tak bardzo nie komplikuje prawa
jak prawnicy, więc relacja jest prosta, jeżeli komisja działa stale to jest stała, a jeżeli działa
okresowo to jest okresowa. A czy jest ustawowa, czy statutowa to nie ma najmniejszego
znaczenia. Proszę przeczytać i odnieść się do tego wyroku. Wyrok jest świeży, a uchwała nasza
jest z 2006 roku.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk: a statut jest z 2018 roku.
Radny Zenon Lenart: ale w statucie nie ma tego zapisane. Gdyby to było zapisane w statucie
to bym się z panem zgodził, ale tego nie ma w statucie. Nie ma ograniczenia i nie ma zakresu.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: proszę jeszcze pana wójta o informację w temacie
bezpieczeństwa na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Radny Eugeniusz Such: jeśli jeszcze pan przewodniczący i pan wójt pozwolą. Dwa słowa,
byłem w sprawie tych materiałów z GOPS u pani dyrektor i otrzymałem taką odpowiedź,
że pani dyrektor te materiały dostaje z powiatu z pomocy społecznej i ta pomoc społeczna
z powiatu tych danych inaczej jej nie prześle. Ona by musiała te dane, które otrzyma przepisać,
żeby nam inaczej je przedłożyć. A praktycznie, fizycznie ona nie da rady tego zmienić żeby
było lepiej. Mnie też to uraziło i dlatego byłem u niej i tyle mogę powiedzieć w ramach
wytłumaczenia.
Radny Robert Wojtuń: nawiązując do tych materiałów czy istnieje możliwość przesyłania
elektronicznie lub zapoznawania się na stronie gminy z tymi dokumentami.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: jeżeli Wysoka Rada wyrazi taka chęć myślę, że pracownicy
jak najbardziej drogą elektroniczną to dostarczą.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk: jak najbardziej jest możliwa. Kwestia przesyłania
drogą elektroniczną myślę, że ewentualnie zakup odpowiednich urządzeń do odczytu, żebyście
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państwo mieli. Zeszlibyśmy w ogóle z formy tradycyjnej, papierowej, a wszystko byłoby
przesyłane. Mielibyście państwo możliwość przesyłania zawiadomień wraz z porządkiem
obrad. Wymagałoby to zmiany statutu moim zdaniem bo ustawa i statut nakłada obowiązek
dostarczenia materiałów w przypadku sesji zwyczajnej w terminie siedmiu dni przed. Więc
wymagałoby to podjęcia takich czynności żeby przygotować się do tych działań. Więc samo
podjęcie stanowiska przez radę wymagałoby zmiany statutu gminy i wówczas byłaby kwestia
taka, że materiał byłyby przesyłane tylko w wersji elektronicznej i państwo potwierdzalibyście
ich otrzymanie. Byłoby potwierdzenie, że dostaliście na siedem dni przed poinformowani
o porządku obrad wraz z materiałami droga elektroniczną.
Radna Beata Najbar: odnośnie przesyłania materiałów drogą elektroniczną, czy istnieją jakieś
takie przepisy, które regulują, że np. musi być specjalny laptop inny, czy możemy dostawać to
na laptopa swojego prywatnego, nie ma tutaj żadnych ograniczeń.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk: myślę, że w statucie byśmy sobie określili w jaki
sposób będzie to wyglądało technicznie. Czy byłby to jakiś program gdzie państwo będziecie
się logowali i państwo byście to odbierali. Tutaj nie przesyłamy jakiś danych wrażliwych, czy
danych, które podlegają ochronie. Te wszystkie informacje, które obradujemy, które państwo
dostajecie w formie tradycyjnej, to są informacje jawne. Myślę, że tu kwestia jakby to
technicznie wyglądało i doprecyzowania. Czy by to było w formie jakiś urządzeń, czy by to
było na państwa urządzenie przesyłane, a gmina zapewniłaby państwu skrzynki, czy program
gdzie państwo byście się logowali i pobierali, a tylko by była informacja z porządkiem obrad,
że materiały do pobrania.
Radna Beata Najbar: z kolei na posiedzeniach rady gminy też chcielibyśmy mieć dostęp do
tych dokumentów. Kwestia odczytu, mieć po prostu przed sobą w czasie posiedzenia rady
gminy.
Wójt Gminy – Mateusza Liput: chciałem się jeszcze odnieść do prośby pana radnego Roberta
Wojtunia, o sytuacji meteorologicznej na terenie naszego obszaru, naszej gminy. Jeżeli chodzi
o stan ostrzegawczy w naszej gminie jak i na terenie powiatu Wisłok tego stanu nie przekroczył.
W Krośnie ten stan miejscami został przekroczony. Jednak na chwilę obecną po konsultacji
z pracownikiem nie mam podstaw do tego, aby pogotowie przeciwpowodziowe ogłaszać. Jeżeli
chodzi o interwencje nasze jakie nasi strażacy prowadzą, to są zazwyczaj zalane piwnice, zalane
budynki gospodarcze, ewentualnie zatkane przepusty. Nasi strażacy pracowali na terenie
Korczyny, Krosna i akurat w tej chwili dostałem informację, że pracują na terenie naszej gminy
na ulicy Rzeszowskiej. Jeśli chodzi o straty. Na chwilę obecną pracownicy jeżdżą,
dokumentują, bo tutaj mamy straty jeżeli chodzi o ulicę Żwirową. Tam napływająca woda
z ulicy Marynkowskiej i Północnej naniosła część żwiru, cegły. To co ludzie sobie utwardzają
drogi dojazdowe do domów, a z ulicy Żwirowej zabrała część pobocza wyasfaltowanego.
Dostałem informacje, że pracownicy pojechali na ulicę Północną, gdzie według informacji
wstępnych zapadł się chodnik. Tak wiec za chwilę będę miał informacje dokładnie o co chodzi,
z dokumentacją fotograficzną. Jeżeli chodzi o sytuacje, u nas jest wszystko pod kontrolą,
sytuacja jest monitorowana cały czas, jeżeli zajdzie taka potrzeba to będzie pogotowie
uruchomione i jeżeli będą straty większe będziemy je szacować i występować do wojewody
o zrefinansowanie tychże strat.
Radny Robert Wojtuń: dziękuję serdecznie za informację. Dodatkowo chciałem złożyć
wniosek odnośne ulicy Wąskiej. Prosiłbym o bardzo szybie rozpisanie tego przetargu na ten
remont. W wyniku tej aury, powstały tam duże wyrwy i grozi to niebezpieczeństwem,
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szczególnie dla rowerzystów, a wiem, że będzie tam trasa w niedzielę przebiegała. Wiem, że
remontu nie będzie, ale będzie grupa rowerzystów jechała. Grozi to niebezpieczeństwem,
a szczególnie w tym pierwszym odcinku od ulicy Mostowej.
Wójt Gminy – Mateusza Liput: jeśli chodzi o ulicę Wąska ona będzie jak najbardziej
wykonana w tym roku. Mamy na to zabezpieczone środki. Jeżeli chodzi o takie organizacyjne
sprawy, to rozmawiamy z mieszkańcami w kwestii ewentualnego odstąpienia części, bo jeżeli
remontować tą drogę, to warto jednak się zatroszczyć o tzw. mijanki. Tutaj prowadzimy
rozmowy z częścią mieszkańców. Część mieszkańców nie deklaruje, ale są mieszkańcy, którzy
deklarują odstąpienie części swojej działki na to, aby tą drogę w niektórych miejscach
poszerzyć. Jeżeli dojdziemy do konsensusu miedzy mieszkańcami, to te roboty jak najszybciej
ruszą.
Innych głosów nie zabrano.
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:
1) do wiadomości Rady Gminy pismo mieszkańców ulicy Polnej skierowane do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie z prośbą o oczyszczenie i udrożnienie
cieku wodnego określanego mianem Flusy. W piśmie mieszkańcy zwracają uwagę, że ciek
nie był udrażniany od 17 lat i uległ dużej degradacji. Ze względu na corocznie powtarzające
się ulewy taki stan rzeczy spowodował podniesienie wód gruntowych co powoduje
podtopienia pobliskich domów, gospodarstw i pól. Dłuższe bagatelizowanie sprawy
związane z odprowadzeniem wód powierzchniowych jak i gruntowych (do ww. cieku
odprowadzone są dreny z pól uprawnych) może doprowadzić do uszkodzenia zabudowań
oraz przyległej do nich infrastruktury. Przedmiotowe pismo zostało równocześnie
skierowane do Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego,
Wójta Gminy Krościenko Wyżne, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarząd Ziemi w Krośnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór
Wodny w Krośnie.
2) od Wójta Gminy Krościenko Wyżne wpłynęło również sprawozdanie finansowe Gminy
Krościenko Wyżne za 2018 rok. Przedmiotowe sprawozdanie, zgodnie z przepisami zostało
przekazane wszystkim radnym gminy.
3) wpłynął także wniosek złożony przez Sołtysa i Radę Sołecką Krościenko Wyżne dotyczący
przyspieszenia prac związanych z przebudową mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi gminnej
na ulicy Mostowej. Wnioskodawcy zauważają, że w budżecie gminy na 2019 rok
przewidziano środki na ten cel w wysokości 100 tys. zł, a ze względu na duży ruch pieszych
oraz pojazdów mechanicznych, stwarzających zagrożenie dla zdrowi i życia użytkowników,
prace te należy rozpocząć niezwłocznie ze względu na długi okres realizacji tej inwestycji.
Radny Bolesław Pudłowski - Sołtys Sołectwa Krościenko Wyżne: chciałem się króciutko
odnieść do tego wniosku. Tam podpisani są członkowie rady sołeckiej, ale właściwie powinni
być podpisani mieszkańcy, którzy zwracają się do nas z tą prośbą. Już kilka lat to trwa. Dlatego
z takim wnioskiem, jako rada sołecka w imieniu mieszkańców zwróciliśmy się.
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Wójt Gminy – Mateusza Liput: jeżeli chodzi o budowę mostu, czekamy na uruchomienie
rządowego programu na budowę tego typu obiektów. W tym roku ten program ruszył, ale jest
on przeznaczony na drogi powiatowe. Jeśli chodzi o nasz most nie kwalifikujemy się, niemniej
jednak z pieniędzy z których mamy na ten cel spróbujemy zlecić opracowanie projektu, aby
mieć dokument który umożliwi nam startowanie do różnego rodzaju konkursów związanych
z dofinansowaniem zewnętrznym.
Ad. 12
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne
– Krzysztof Podkul zamknął VII Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Podkul

