P R O T O K Ó Ł NR VIII/2019
z sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 z przerwą w godz. 1250–1305 i trwała do godz. 1340.
Obecni radni wg listy obecności. Obecnych 13 radnych. Nieobecni: radny Dariusz Homotnik,
radny Piotr Lorens – usprawiedliwieni.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Mateusz Liput
- Jan Omachel
- Grażyna Rugiełło
- Mariusz Ślusarczyk
- Stanisław Ziomek

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

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

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
b) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów motywacyjnych dla wybitnie
uzdolnionych uczniów;
c) zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów;
d) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe,
Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne;
e) udzielenia Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne wotum zaufania;
f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krościenko Wyżne
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok;
g) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok;
h) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym;
i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok;
j) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krościenko Wyżne na lata 2019-2022;
k) odwołania Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne;
l) powołania Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne.
7. Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce
między sesjami.
9. Zamknięcie obrad.
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Ad. 1
Rozpoczynając VIII 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 13 radnych, co stanowi
quorum, przy którym Rada Gminy Krościenko Wyżne może ważnie obradować
i podejmować uchwały.
Ad. 3
Następnie przystąpiono do przyjęcia porządku obrad.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zauważył, że radni otrzymali porządek obrad
VIII sesji wraz z zawiadomieniem o terminie jej zwołania oraz projektami uchwał. Wobec
tego dopytał w kwestii ewentualnych wniosków lub uwag do porządku.
Wobec braku głosów Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił do
przegłosowania porządku obrad. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne
przyjęła porządek obrad VIII sesji.
Ad. 4
Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr VII/2019 z VII sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 30 maja 2019 r.
Ad. 5
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 24 maja do 27 czerwca 2019 r.:
- w dniu 24 maja 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 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”. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na
dzień 15 lipca 2019 r.
- rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.:
„Ubezpieczenie mienia komunalnego Gminy Krościenko Wyżne oraz odpowiedzialności
cywilnej – 2019/2020”. W postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A. Oddział w Krośnie.
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- w dniu 14 czerwca 2019 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa i modernizacja dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie dwóch działek położonych w Krościenku
Wyżnym”. Planowany termin podpisania umowy to 28 czerwca 2019 r. Termin wykonania
robót 31 sierpnia 2019 r.
W analizowanym okresie zawarto również umowy na:
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji:
„Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu na działkach w miejscowości
Pustyny. Zadanie dotyczy budowy parkingu przy budynku użyteczności publicznej
w Pustynach”,
- wynajem sceny na imprezę plenerową Gminy Krościenko Wyżne pn.: „Krościeńską
Familiadę z Okazji Dnia Dziecka”,
- roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dróg gminnych wewnętrznych
obejmującego stabilizację podłoża, frezowanie i remont cząstkowy nawierzchni drogi na
działkach nr 4011/5 i 3892/2 i remont cząstkowy nawierzchni na drogach: ul. Wąska,
ul. Krótka oraz na działkach nr: 5362/3, 2429, 2828/1 i 2859,
- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody przy ul. Brzozowskiej,
- przeprowadzenie ekshumacji szczątków żołnierza z I wojny światowej w mogile wojennej
znajdującej się na działce przy ul. Północnej,
- roboty budowlane pn. „Budowa ścieżki pieszej przy ul. Dworskiej w Krościenku
Wyżnym” polegające na utwardzeniu części działki.
Jako organ prowadzący Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Krościenku
Wyżnym otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole
i w domu" w wysokości 80 tys. zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę
nowoczesnej stołówki szkolnej i jej wyposażenie, tak, aby nasze dzieci mogły w jak
najlepszych warunkach korzystać z przygotowanych posiłków. Warto wspomnieć, iż jesteśmy
jedną z czterdziestu szkół, które otrzymały to dofinansowanie, a szkół ubiegających się o ww.
środki było 396.
30 maja podpisałem w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie remontów dróg
dojazdowych do gruntów rolnych. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości
75 tys. zł, które zostaną przeznaczone na modernizację ostatniego odcinka (300 m) tzw.
„Omachlówki”, na którym zostanie wykonane plantowanie oraz utwardzenie nawierzchni.
Część kwoty zostanie przeznaczona na wykonanie podbudowy oraz nawierzchni mineralno bitumicznej odcinka o długości 240 m łączącego ścieżkę pieszo - rowerową z Iskrzynią.
W okresie międzysesyjnym wydano następujące zarządzenia:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 69 /2019 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
na terenie Gminy Krościenko Wyżne;
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 70 /2019 w sprawie powołania gminnej komisji do szacowania
szkód w infrastrukturze komunalnej Gminy Krościenko Wyżne powstałych w wyniku
intensywnych opadów deszczu, w okresie 23 – 24 maja 2019 roku;
3) ZARZĄDZENIE NR V/ 71 /2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2019 rok;
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4) ZARZĄDZENIE NR V/ 72 /2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami na 2019 rok;
5) ZARZĄDZENIE NR V/ 73 /2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego do prowadzenia spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach
osobistych oraz ustawy Kodeks wyborczy;
6) Z A R Z Ą D Z E N I E NR V/ 74 /2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka
trwałego dla Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym.
Chodzi o piec konwekcyjno-parowy;
7) ZARZĄDZENIE NR V/ 75 /2019 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na
terenie Gminy Krościenko Wyżne;
8) ZARZĄDZENIE NR V/ 76 /2019 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania materiałów
niearchiwalnych, dla których upłynął już czasokres przechowywania określony w jednolitym
rzeczowym wykazie akt;
9) ZARZĄDZENIE NR V/ 77 /2019 w sprawie odwołania Inspektora Ochrony Danych
w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne;
10) ZARZĄDZENIE NR V/ 78 /2019 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy
Krościenko Wyżne za rok 2018;
11) ZARZĄDZENIE NR V/ 79 /2019 w sprawie zakończenia zadania inwestycyjnego o nazwie:
„Budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach”;
12) ZARZĄDZENIE NR V/ 80 /2019 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne;
13) ZARZĄDZENIE NR V/ 81 /2019 w sprawie wyznaczenia zastępcy Inspektora Ochrony
Danych w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne;
14) ZARZĄDZENIE NR V/ 82 /2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2019 rok.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul dopytał w kwestii ewentualnych pytań.
Głosów nie zabrano.
Ad. 6a
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Poinformował,
że: w związku z upływającą z dniem 31 grudnia 2019 roku 4-letnią kadencją
dotychczasowych ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie pismem z dnia 20 maja
2019 r. zwrócił się z informacją o liczbie ławników podlegających wyborowi przez Radę
Gminy Krościenko Wyżne. Zgodnie z otrzymaną informacją Rada Gminy Krościenko Wyżne
dokona wyboru na nową kadencję:
- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie,
- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
- 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie.
W świetle art. 163 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych przed wyborem
ławników rada gminy powołuje zespół, którego celem jest zaopiniowanie wszystkich
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prawidłowo zgłoszonych kandydatów. Zadanie zespołu polega na ocenieniu i wyrażeniu
opinii o kwalifikacji kandydatów na ławników, w szczególności określeniu, czy spełniają
przesłanki niezbędne do pełnienia tej funkcji określone przepisami wspomnianej ustawy.
Aktu wyboru spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych kandydatów dokonuje rada gminy
po zapoznaniu się z opinią zespołu. Zespół opiniujący nie jest komisją w rozumieniu
art. 21 ustawy o samorządzie gminnym, dlatego w jego skład mogą być powoływane osoby
spoza rady. Członkom tego zespołu nie przysługują diety przewidziane dla radnych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw
zaopiniowania kandydatów na ławników jest w pełni uzasadnione. Dodam, że wpłynęły
3 zgłoszenia mieszkańców naszej gminy, jeżeli chodzi o kandydowanie na ławnika.
W dalszej części Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul odczytał pismo prezesa Sądu
Okręgowego w Krośnie skierowane do Rady Gminy dotyczące informacji o wyborach
ławników na kadencję 2020-2023 (pismo znak: A-0130-3/19 w załączeniu do protokołu).
Następnie poprosił o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna, 4 głosy „za”. Zauważył,
że komisja proponuje taki sam skład zespołu jak poprzednio tj. wójt, przewodniczący rady
oraz przewodniczący komisji oświaty, kultury i spraw obywatelskich.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul dopytał, czy jest to wniosek.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich potwierdził, że jest to wniosek.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul odczytał wniosek Komisji, aby § 1 tj. skład
zespołu otrzymał brzmienie:
1) Mateusz Liput
- przewodniczący;
2) Krzysztof Podkul - zastępca przewodniczącego;
3) Stanisław Wierdak - członek zespołu.
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabrali głosu, wobec czego
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie nad wnioskiem komisji
dotyczącym powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w ww. składzie.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie nad przyjęciem
projektu uchwały wraz z poprawkami. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
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(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, ze Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie powołania zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – uchwała w załączeniu.
Ad. 6b
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
udzielania stypendiów motywacyjnych dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Objaśnił,
iż z racji tego, że zmienił się system oświaty i nie ma już klas gimnazjalnych oraz zmieniło
się nazewnictwo i nie ma szkół ponadgimnazjalnych, a są szkoły ponadpodstawowe, chodzi
o to, aby absolwenci klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum mogli otrzymywać
stypendia za wyniki w nauce.
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich do projektu uchwały.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna, 4 głosy „za”.
W otwartej dyskusji nad projektem głosów nie zabrano. Wobec tego Przewodniczący Rady –
Krzysztof Podkul zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie zasad udzielania stypendiów motywacyjnych dla wybitnie uzdolnionych
uczniów – uchwała w załączeniu.
Ad. 6c
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Wyjaśnił,
że: 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 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 obowiązującej uchwale określającej osobę inkasenta w zakresie opłaty od posiadania psów.
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Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji
Budżetu i Finansów do projektu uchwały.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje uchwałę, 5 głosów „za”.
W otwartej dyskusji głosów nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów – uchwała w załączeniu.
Ad. 6d
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto
Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka
i Krościenko Wyżne.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Wytłumaczył,
że: aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczy wcześniej zdefiniowanych działań
w obszarze wymiany starych źródeł ciepła na niskoemisyjne kotły gazowe w Gminie Jedlicze
i Gminie Chorkówka. Wprowadzone zmiany stanowią aktualizację wcześniejszych zapisów
i odnoszą się do uszczegółowień określonych wcześniej działań i zakresów inwestycji.
Zmiana została wprowadzona do dokumentu wyjściowego. Konieczność dostosowania
zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczących przedmiotowych obszarów
wynika z wymagań konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do projektu uchwały.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że: Komisja pozytywnie opiniuje zmianę
uchwały.
W otwartej dyskusji głosów nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
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Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru
obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka,
Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne – uchwała w załączeniu.
Ad. 6e
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Krościenko Wyżne wotum zaufania.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2018
rok (raport w załączeniu). Stwierdził, że: raport o stanie gminy jest nową instytucją, jeśli
chodzi o pracę jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzoną przepisami ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
W poprzednich latach niektóre gminy, zwłaszcza te o dużym zasięgu terytorialnym
oraz dużej liczbie ludności decydowały się na przygotowanie i publikację podobnych
dokumentów. Wówczas jednak miały one charakter jedynie fakultatywny, jak również nie
posiadały jednolitej unormowanej struktury. Różniły się między sobą treścią, zakresem
przedstawianych danych oraz ich szczegółowością. Innowacją ze strony ustawodawcy jest
nadanie raportowi charakteru obligatoryjnego oraz prawne rozstrzygnięcie o minimalnym
zakresie jego treści.
Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok przygotowany został zgodnie
z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl przepisów tej
ustawy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy „Raport o stanie gminy”.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Krościenko Wyżne i jej
jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego, którego rolę
w pewnym sensie spełniają w naszej gminie fundusze sołeckie. Rada Gminy rozpatruje raport
podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium.
Raport rozpatruje się w pierwszej kolejności, przeprowadzając debatę nad jego treścią.
Jako, że raport jest kierowany przede wszystkim do mieszkańców gminy, mogą oni zabierać
głos w debacie po uprzednim złożeniu zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie należało przedłożyć Przewodniczącemu Rady Gminy Krościenko Wyżne
najpóźniej w dniu wczorajszym, a więc w dniu poprzedzającym dzisiejszą sesję rady gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez
Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie
wynosi 15.
Celem zapewnienia możliwości zapoznania się z treścią raportu dla jak najszerszego
grona mieszkańców gminy został on udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej gminy. Przedstawiony Państwu raport został podzielony na trzy części.
Pierwszą, która zawiera ogólną charakterystykę gminy. Drugą, podzieloną na dwa etapy:
tabelaryczny i opisowy, a traktującą w przedmiocie realizacji przez władzę wykonawczą
uchwał Rady Gminy. Trzecią, stanowiącą przedstawienie realizacji funduszu sołeckiego
z uwzględnieniem podziału na Sołectwo Krościenko Wyżne i Pustyny.
Część pierwsza raportu złożona jest z 9 modułów i została ona poświęcona na analizę
ogólnych danych o gminie. Pierwszy z modułów zawiera część poświęconą historii gminy,
informacje o jej położeniu i powierzchni, przedstawia skład władz gminnych
z uwzględnieniem kadencji 2014-2018 oraz dane o sytuacji demograficznej gminy. Jako, że
proces zmian w demografii lokalnej społeczności na przestrzeni roku 2018 został
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zamieszczony w raporcie w formie tabelarycznej, pozwolę sobie w tym momencie na
przedstawienie krótkiej analizy zawartych tam danych.
Według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. łączna liczba ludności gminy wynosiła 5694
mieszkańców z czego 4555 to mieszkańcy Krościenko Wyżne, a 1139 osób zamieszkiwało
Sołectwo Pustyny. Stan ogólnej liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. to z kolei
5696; 4540 osób liczy Sołectwo Krościenko Wyżne, natomiast Pustyny 1156. Zauważamy
tym samym wzrost ogólnej liczby ludności gminy o 2 osoby na przestrzeni minionego roku,
co stanowi zwiększenie liczby mieszkańców o 0,04 %. W Sołectwie Krościenko Wyżne ubyło
w analizowanym okresie 15 mieszkańców, natomiast Sołectwo Pustyny powiększyło się
o 17 mieszkańców. Ważny aspekt sytuacji demograficznej i społecznej stanowi jego
rozróżnienie ze względu na kryterium wieku i płci. W przedstawionym okresie liczba dzieci
w wieku 0-6 zmniejszyła się o 2 i wyniosła na koniec roku 419 osób, w wieku 7-15 lat
wzrosła o 7 osób i wyniosła 589, liczba młodzieży w wieku 16-19 lat wyniosła 282 i obniżyła
się o 31 osób w stosunku do stanu z początku roku. Liczba kobiet w wieku produkcyjnym
tj. 20-60 lat wzrosła w tym czasie o 2 osoby i na koniec ubiegłego roku wskazywała 1622
mieszkanki. W rzeczonym okresie powiększyła się także liczba mężczyzn w wieku
produkcyjnym o 2 i na koniec roku 2018 wyniosła 1845. Stale wzrasta liczba kobiet
i mężczyzn w wieku postprodukcyjnym tj. kobiet powyżej 60. roku życia i mężczyzn powyżej
65. roku powiększając się odpowiednio o 9 i 12 mieszkańców i wynosząc 620 i 320 osób.
Podsumowując, zamieszczone w raporcie dane w przedmiocie zmian demograficznych
w naszej gminie, zachodzących w okresie od dnia 1 stycznia - 31 grudnia 2018 r.
w odniesieniu do zjawisk zachodzących w tej materii w latach poprzednich można postawić
niepokojącą tezę, iż społeczeństwo gminy starzeje się. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest
przede wszystkim zbyt niski przyrost urodzeń w stosunku do liczby mieszkańców
osiągających wiek postprodukcyjny. Należy również zauważyć dysproporcje w postaci
wzrostu liczby mieszkańców Sołectwa Pustyny oraz zmniejszenia stanu liczbowego
mieszkańców Sołectwa Krościenko Wyżne.
Kolejny moduł działu pierwszego traktuje w przedmiocie finansów gminy. Został on
podzielony na części:
1) Dochody i wydatki gminy. Jeśli chodzi o dochody gminy, zgodnie ze sprawozdaniem
rocznym Rb – 27 S za 2018 rok z planu wynoszącego po zmianach 23 495 468,41
odnotowano dochody w wysokości 22 636 333,15 zł, co stanowi 96,34 % planowanych
dochodów. Co do wydatków gminy, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień
31 grudnia poprzedniego roku z planu wydatków wynoszących po zmianach
24 995 827,30 zł, wydatkowano kwotę 22 582 037,09 zł, co stanowi 90,34 % planowanych
wydatków. W ogólnym planie wydatków wydzielono wydatki majątkowe w kwocie
5 346 249,47 zł, z czego na nakłady inwestycyjne wydatkowano kwotę 3 513 092,79 zł,
co stanowi 65,59 %. Na wydatki bieżące planowano kwotę 19 639 577,83 zł,
a zrealizowano w wysokości 19 068 944,30 zł, co stanowi 97,09 % planu rocznego
wydatków bieżących. Wydatki majątkowe gminy stanowią szczególną grupę wydatków
występujących w budżecie. W okresie sprawozdawczym działalność inwestycyjna gminy
obejmowała zadania kontynuowane - rozpoczęte w latach poprzednich oraz nowo
rozpoczęte, których realizacja ukierunkowywana jest na poprawę warunków życia
mieszkańców. Główne zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. to:
- Instalacja
systemów
energii
odnawialnej
dla
gospodarstw
domowych
z terenu Miasta Krosno i Gminy Krościenko Wyżne;
- Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie
Krościenko Wyżne;
- Budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach;
- Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne.
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Szczegółowa struktura dochodów i wydatków z budżetu gminy została przedstawiona
w Sprawozdaniu Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 marca 2019 r., z wykonania
budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2018 r.
Kolejny punkt stanowią kredyty zaciągnięte przez gminę. Gmina posiada kredyt
długoterminowy zaciągnięty na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Gminie Krościenko Wyżne w roku 2014 na kwotę 2 100 000 zł,
gdzie do spłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostało 900 000 zł. Harmonogram spłat kredytu
i odsetek w kolejnych latach przedstawia tabela.
W dalszej części przedstawiono również kwestie związane z pozyskiwaniem środków
zewnętrznych z wyszczególnieniem działów i celów, dla realizacji których były one
pozyskiwane, oraz stan mienia komunalnego, gdzie wskazano mienie komunalne gminy
wykorzystywane dotychczas, wykaz działek przyjętych w zasoby gminy w roku 2018 jak
również wykaz działek sprzedanych osobom fizycznym w roku 2018.
Kolejne moduły obejmują kwestie ładu przestrzennego, obejmując plany
zagospodarowania przestrzennego, a także studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Następny, poruszony w części pierwszej raportu temat
obejmuje infrastrukturę techniczną i komunalną. Poruszono sprawy wodociągów i kanalizacji,
dróg i oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem remontów dokonanych w 2018 roku. Ciąg
dalszy raportu traktuje w przedmiocie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a więc
porusza kwestie walorów środowiskowych i warunków klimatycznych gminy oraz obszarów
prawnie chronionych, pomników przyrody ożywionej i w końcu wspomnianej już gospodarki
odpadami. Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami nie sposób pominąć inwestycji zrealizowanej
w 2018 r. polegającej na budowie Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Gmina
Krościenko Wyżne, realizując obowiązki ustawowe oraz wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców, utworzyła na terenie miejscowości Krościenko Wyżne, Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK powstał w ramach projektu pn.
„Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” w ramach którego
wspólnie z innymi gminami powstały Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania Budowy Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniósł 525 824,99 zł. Wysokość dofinansowania
to 403 006,01 zł. PSZOK jest dostępny dla mieszkańców od stycznia 2019 roku. W tym
miejscu chciałem podkreślić, iż w części raportu dotyczącej usuwania azbestu pojawił się błąd
wydruku dlatego uzupełniając, chciałem dodać, że w samym roku 2018 usunięto 37,45 ton
odpadów niebezpiecznych zawierających azbezst na łączną kwotę 13 953,97 zł.
Szósty moduł działu pierwszego poświęcono kwestii realizacji zadań oświatowych
w naszej gminie. Przedstawiono zadanie opieki nad dziećmi do lat 3, realizowane przez Klub
Dziecięcy Angelandia z siedzibą w Krościenku Wyżnym, działania Przedszkola
Samorządowego im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym oraz Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. W tej części uwzględniono cele
zrealizowane przez jednostki organizacyjne w 2018 r. oraz środki, które zostały wykorzystane
dla realizacji tych celów. Na koniec części raportu poświęconej oświacie przedstawiono
wykonanie zadania gminy polegającego na dofinansowaniu kształcenia młodocianych
pracowników.
W kolejnej części omówiono kwestie zabytków leżących na terenie gminy, działalność
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku
Wyżnym. Następnie przedstawiono sprawy związane z bezpieczeństwem publicznym
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obejmującego swoim zakresem ochronę przeciwpożarową, współpracę z policją, obronę
cywilną i zarządzanie kryzysowe.
Moduł dziewiąty obejmuje realizację przez gminę i jej jednostki przyjętych
programów, planów i strategii. Działania podejmowane przez organy Gminy Krościenko
Wyżne oraz jednostki organizacyjne gminy, przedstawione w treści niniejszego raportu
w pełni wpisują się w Strategię Rozwoju Gminy Krościenko Wyżne określoną w załączniku
do uchwały NR XIII/93/2016 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 stycznia 2016 r.
Ponadto realizowane są następujące programy:
- Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi;
- Program Gospodarki Niskoemisyjnej;
- Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej;
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii;
- Rządowy Program „Karta Dużej Rodziny.
Raport przedstawia szczegółowo ich realizację i środki podejmowane przez organy gminy
służące celom programów.
2) Dział drugi stanowi wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy ujęty w formie
tabelarycznej z wyszczególnieniem uchwał finansowych, uchwał dotyczących podatków
i opłat, uchwał dotyczących gminnych programów, gospodarki nieruchomościami oraz
uchwały niesklasyfikowane w żadnej kategorii. Podział obejmuje ponadto ubiegłą
i bieżącą kadencję. Dane ujęte w tabeli zostały szczegółowo omówione w części opisowej,
gdzie przedstawiono realizację uchwał przez organy gminy. Jedyną uchwałą, która nie
została wykonana i w dalszym ciągu znajduje się w realizacji jest uchwała Rady Gminy
NR XXXVIII/286/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 ws. wyrażenia zgody na nabycie prawa
użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej tj. sprawa byłego lotniska
„Iwonicz”.
3) W części trzeciej raportu powinno znaleźć się omówienie realizacji budżetu
obywatelskiego. Budżet obywatelski jest co do zasady fakultatywny, bowiem obowiązek
jego wprowadzenia dotyczy jedynie miast na prawach powiatu. W Gminie Krościenko
Wyżne nie został on wprawdzie utworzony, za to nieprzerwanie od kilkunastu lat
w budżecie gminy wyodrębniane są środki w ramach funduszu sołeckiego. Stąd w raporcie
zostały przedstawione zadania zrealizowane z tych środków 2018 r.
- Sołectwo Krościenko Wyżne – wykonano remont toalet w domu ludowym
w Krościenku Wyżnym
- Sołectwo Pustyny - wymieniono panele podłogowe w Sali domu ludowego
w Pustynach oraz wyposażono kuchnię domu ludowego w Pustynach
w zmywarkę przemysłową
Kończąc, chciałem nadmienić, iż przedłożony Państwu Raport o stanie gminy, jest
dokumentem wyjściowym do raportów, które będą sporządzane w kolejnych latach. Będzie
on stanowił również punkt odniesienia dla treści kolejnych raportów podlegających ocenie
Wysokiej Rady.
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul otworzył debatę nad raportem
z udziałem radnych oraz mieszkańców gminy. Poinformował, że mieszkańcy nie złożyli
pisemnych zgłoszeń do udziału w debacie nad raportem. Jednocześnie poprosił radnych
o zabieranie głosu w debacie.
Głos zabrał radny Zenon Lenart: może tak w kilku słowach, czego mi tutaj brakuje.
Przedstawił Pan Wójt bardzo wyczerpująco sytuację demograficzną. Tutaj mamy w tabelkach
to przedstawione. Dobrze by było, żeby w przyszłości było to robione również opisowo.
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Sama tabelka niewiele tutaj wnosi. Poza tym, ważne są przede wszystkim przedziały wiekowe
młodzieży, która uczęszcza do naszej szkoły, bo to jest pewna polityka, którą my prowadzimy
prowadząc szkołę. Chodzi o ilość oddziałów, ewentualnie później zatrudnienie itd.
Radna Beata Najbar wtrąciła, że zostało to opisane.
Radny Zenon Lenart: nie wszystko, bo patrząc na ilość dzieci możemy odpowiednio
planować i oddziały przedszkolne i oddziały szkolne. Tu mamy to wszystko skumulowane.
W związku z tym dobrze by było to w jakiś sposób rozbić. Wczoraj zgłaszał to radny Niżnik,
że w sprawach chociażby zatrudnienia bardzo fajnie rozpisane jest przedszkole, bo są podane
etaty i stanowiska. To samo dotyczyłoby szkoły, żebyśmy mieli pełen obraz, bo inaczej nie
wiemy jakie są stanowiska, jakie etaty i jakie zatrudnienie. Nie ma tych spraw w ogóle
w stosunku do Urzędu Gminy. Tego brakuje i powinno być pokazane, bo czasem mieszkańcy
pytają, ile to osób w naszej gminie pracuje. Gdyby to było to byśmy po prostu zaglądnęli
i mogli to sprawdzić. Chciałbym jeszcze zwrócić taką uwagę, żeby podać odnośnie
wodociągów i kanalizacji procent przyłączonych budynków. Mamy tylko budynki, ale nie
wiem, czy to jest 100 %. Widomo, że wodociąg nie jest 100 %, ale 1479 kanalizacja to są
wszystkie budynki. Takie uszczegółowienie dałoby nam szerszy obraz i pozwoliło na
patrzenie w przyszłość.
Radna Aleksandra Przymusińska: mam tylko taką uwagę, ale to chyba za dużo
powiedziane, taką zmianę kosmetyczną, która właściwie wpadła mi do głowy dzisiaj rano.
Wczoraj podczas prac komisji mieliśmy możliwość przedyskutowania tego raportu, a to różne
pomysły wpadają w różnym czasie. W tym raporcie brakło wyodrębnionego rozdziału
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkie programy realizowane przez GOPS są
wypisane jako realizowane programy. Mamy kartę dużej rodziny, mamy przeciwdziałanie
narkomanii, a taka jednostka samorządowa jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
działająca w naszej gminie tak wielotorowo i prężnie. Po prostu lepiej by się to czytało
w jednym rozdziale, zatytułowanym praca czy zadania i obowiązki Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Radny Stanisław Wierdak: jest to pierwszy raport, jest to nowość, raport jest obszerny.
Wydaje mi się, że może nie następny, ale ten trzeci będzie już taki perfekcyjny. Każdy może
uwagi zgłaszać i słusznie, ale po prostu tym pierwszym trzeba było jakoś zacząć.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: bardzo dziękuję Państwu Radnym za wskazane uwagi.
Tak jak pan radny Wierdak powiedział jest to pierwszy taki raport. Myślę, że te kolejne będą
o te uwagi wzbogacone. Jeżeli Państwo Radni mają jakiekolwiek uwagi to bardzo proszę,
na pewno uwzględnimy je w kolejnym raporcie, w roku następnym.
Radny Zenon Lenart: jeszcze jedna sprawa, bo jest jeszcze przedszkole prowadzone przez
siostry i to umknęło nam tutaj. Jeżeli mamy klub od 0-3 i mamy później nasze Przedszkole
Samorządowe to wypadałoby umieścić to przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie
Sióstr Służebniczek.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: można ewentualnie uzupełnić, w zakresie dotacji i jej
wielkości udzielanej przedszkolu. Będzie mogło się to pojawić w następnym roku.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych
do projektu uchwały:
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1) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – Bolesław Pudłowski stwierdził, że: komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne wotum
zaufania, 4 głosy „za”,
2) Przewodniczący
Komisji
Oświaty,
Kultury
i
Spraw
Obywatelskich
– Stanisław Wierdak stwierdził, że: opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna,
3) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Eugeniusz Such stwierdził, że: opinia
komisji jest pozytywna, 5 głosów „za”.
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, ze Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne wotum zaufania – w załączeniu.
Przewodniczący pogratulował wójtowi udzielonego wotum zaufania.
Ad. 6 f-g
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Krościenko Wyżne wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Krościenko Wyżne za 2018 rok.
I. Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul oddał głos Skarbnikowi Gminy –
Grażynie Rugiełło, która przedstawiła roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Krościenko Wyżne za 2018 rok (zarządzenie Nr V/55/2019 Wójta Gminy Krościenko
Wyżne z dnia 27 marca 2019 r. - w załączeniu).
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przypomniała, że: uchwałą NR XXXI/242/2017
z dnia 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Krościenko Wyżne uchwaliła budżet na 2018 rok
w wysokości:
1) dochody gminy 22 262 424,37 zł,
2) wydatki w kwocie 21 962 424,37 zł,
3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 300 000,00 zł,
4) wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – 66 461,40 zł,
5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie ustawami w wysokości 5 841 535,00 zł.
1) Poinformowała, że: w wyniku dokonanych zmian w budżecie w 2018 roku plan dochodów
wyniósł – 23 495 468,41 zł, a plan wydatków – 24 995 827,30 zł, w tym dochody i wydatki
związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami w wysokości 6 333 725,56 zł. Uchwalony przez Radę Gminy
budżet i zmiany dokonane w ciągu roku pozwoliły zaplanować kwotę wydatków na
podstawową działalność bieżącą i inwestycyjną gminy. Rozbieżności kwot zaplanowanych

14

w wersji pierwotnej wynikają z ustawy budżetowej na 2018 rok oraz uzyskania dodatkowych
dochodów własnych wynikających z realizacji budżetu.
2) W temacie strony dochodowej budżetu przypomniała, że: zgodnie ze sprawozdaniem
półrocznym Rb – 27 S z planu wynoszącego po zmianach 23 495 468,41 zł wykonano
dochody w wysokości 22 636 333,15 zł co stanowi 96,34 % planowanych dochodów.
W dochodach własnych, realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na dzień
31 grudnia 2018 roku występują należności wymagalne wg tytułów dłużnych w wysokości
1 019 946,69 zł.
3) Odnosząc się do strony wydatkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok Skarbnik
przypomniała, że: zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2018 r. z planu
wydatków wynoszący po zmianach 24 995 827,30 zł, wydatkowano kwotę 22 582 037,09 zł,
co stanowi 90,34 % planowanych wydatków.
4) Przypomniała, że w ogólnym planie wydatków wydzielono wydatki majątkowe w kwocie
5 346 249,47 zł, z czego na nakłady inwestycyjne wydatkowano kwotę 3 513 092,79 zł,
co stanowi 65,59 % wydatków majątkowych. Na wydatki bieżące planowano kwotę
19 639 577,83 zł, zrealizowano w wysokości 19 068 944,30 zł, co stanowi 97,09 % planu
rocznego wydatków bieżących. W wydatkach bieżących wyodrębnić można następujące
pozycje:
a) dotacje 1 040 102,40 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 830 913,71 zł,
c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 657 590,04 zł,
d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 515 913,28 zł,
e) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 24 424,87 zł.
5) Wydatki majątkowe gminy stanowią szczególną grupę wydatków występujących
w budżecie. W okresie sprawozdawczym działalność inwestycyjna gminy obejmowała
zadania kontynuowane - rozpoczęte w latach poprzednich oraz nowo rozpoczęte, których
realizacja ukierunkowywana była na poprawę warunków życia mieszkańców.
6) Ogółem w 2018 roku wydatki majątkowe wynosiły 3 513 092,79 zł. Główne zadania
inwestycyjne realizowane w 2018 r. to:
1. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta
Krosno i Gminy Krościenko Wyżne.
2. Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie
Krościenko Wyżne.
3. Budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach.
4. Budowa oświetleń ulicznych w gminie Krościenko Wyżne.
7) Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień
31 grudnia 2018 roku wynoszą 900 000,00 zł, w tym wobec Banku Gospodarstwa Krajowego
oddział w Rzeszowie – 900 000,00 zł (300 000,00 zł – zobowiązania krótkoterminowe
i 600 000,00 zł zobowiązania długoterminowe).
II. Następnie Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła informację o stanie mienia
Gminy Krościenko Wyżne na dzień 31 grudnia 2018 r. (zał. nr 15 do zarządzenia
NR V/55/2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 marca 2019 r.).
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Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przypomniała, że: wartość wszystkich działek
(wartość początkowa) wynosiła 3 409 531,36 zł, z czego na Krościenko Wyżne przypada
2 335 242,59 zł, natomiast Pustyny 1 074 288,77 zł.
Poinformowała, że jest jedenaście budynków mienia komunalnego, a są to budynek po
byłej GRN wynajmują osoby prawne na działalność gospodarczą, budynek Ośrodka Zdrowia
użyczony SPG ZOZ w Krościenku Wyżnym na potrzeby prowadzonych usług medycznych,
budynek socjalno-usługowy dla LKS „Wisłok” przekazany w trwały zarząd. Jest także Dom
Ludowy Krościenko Wyżne, dobudówka Ochotniczej Straży Pożarnej Krościenko Wyżne,
Gimnazjum, Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną, budynek
Izby Muzealnej. Na terenie Pustyn wykorzystywane są budynki Domu Ludowego oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej wraz pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi na
usługi dla ludności.
Część gruntów mienia komunalnego znajduje się pod zabudową tych budynków.
Większa część gruntów przeznaczona jest pod infrastrukturę drogową i obiekty kultury
fizycznej i sportu. Przejęte grunty rolne są wydzierżawiane osobom fizycznym na działalność
rolniczą.
W 2018 roku przejęto 15 działek, z czego 9 w Krościenku Wyżnym i 6 w Pustynach,
o łącznej wartości 188 460,32 zł. W 2018 roku dokonano sprzedaży osobom fizycznym
działki o nr 4448\35 i nr 1976/1.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze wynoszą 45 890,92 zł, wpływy z opłat za trwały
zarząd, użytkowanie i służebności – 6 338,03 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości – 2 076,30 zł.
III. Kolejno Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło odczytała uchwałę Nr 7/30/2019 z dnia
10 maja 2019 r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok z uwagą opisaną
w uzasadnieniu do opinii (uchwała w załączeniu).
IV. W dalszym ciągu Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła sprawozdanie
finansowe Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok (zarządzenie Nr V/66/2019 Wójta
Gminy Krościenko Wyżne z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy
Krościenko Wyżne sprawozdania finansowego Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok
(sprawozdanie w załączeniu) szczegółowo omawiając:
1) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło stwierdziła, że: przedmiotowy bilans został
sporządzony na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki
organizacyjne gminy, tj. Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowe
Przedszkole, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Publiczną Szkołę Podstawową
w terminie do dnia 31 marca 2019 r. Wartości aktywów wynikają z danych
po przeprowadzonej na dzień 31 grudnia 2018 r. inwentaryzacji. W porównaniu z rokiem
2017 nastąpił wzrost aktywów trwałych o około 1 mln. 444 tys. zł. Aktywa obrotowe
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zwiększyły się o ok. 604 847 zł. Głównie zwiększyły się pozostałe należności z 597 632 zł.
Wzrosły również zapasy tj. 2 827,45 zł. Źródłem pokrycia majątku gminy są fundusze
i zobowiązania. W 2018 r. gmina osiągnęła zysk netto w wysokości 1 355 275,29 zł. Strata
netto gminnych jednostek organizacyjnych wyniosła 15 077 193,41 zł. Zobowiązania na
koniec 2018 r. stanowiły zobowiązania bieżące – m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, podatku i składek na ubezpieczenia społeczne od niego należnych oraz z tytułu
dostaw i usług (faktury z 2018 r. z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 r.).
2) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło stwierdziła, że aktywa uległy zmniejszeniu
o 236 343,85 zł, pasywa zmniejszeniu 300 000,00 zł (spłata kredytu w Banku Gospodarstwa
Krajowego w Rzeszowie). Do spłacenia pozostało 900 000,00 zł, z czego kwota 300 000,00 zł
będzie spłacona w 2019 r., a 600 000,00 zł w latach następnych. Kwota wolnych środków
1 254 654,95 zł.
3) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło wyjaśniła, że na podstawie sprawozdań
jednostkowych jednostek organizacyjnych sporządzono rachunek zysków i strat jednostki.
Strata na całości wynosi 13 721 918,12 zł. W stosunku do 2017 r. nastąpił wzrost
o 1 855 926,69 zł. Przychody wzrosły o 857 136,95 zł, natomiast koszty wzrosły
o 2 737 170,41 zł.
4) zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło poinformowała, że: fundusz zwiększył się
o 1 551 228,99 zł. Zrealizowane wydatki budżetowe wzrosły o 2 090 816,22 zł, środki na
inwestycje 524 900,47 zł, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (jest taka dysproporcja
w stosunku do roku ubiegłego. Wynika to z tego, że w zeszłym roku Szkoła Podstawowa
przejęła Gimnazjum. Cały majątek Gimnazjum został przekazany, a w tym roku nie ma
przesunięć, więc są mniejsze kwoty. Zrealizowane dochody budżetowe 1 173 218,36 zł.
Strata tak jak już było to powiedziane 13 721 918,12 zł. Tutaj jest wzrost o 1 855 926,69 zł.
V. Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul oddał głos Przewodniczącemu
Komisji Rewizyjnej celem przedstawienia stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii
i wniosku w sprawie absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Ronowski przedstawił wniosek Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (wniosek Komisji w załączeniu).
Stwierdził, że: Komisja Rewizyjna dokonała oceny sprawozdania Wójta Gminy z wykonania
budżetu, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia. Podjęła także stosowne
decyzje w sprawie zaopiniowania budżetu i wystosowania wniosku w sprawie absolutorium.
Następnie przekazał radnym sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 r.
1) Poinformował, iż Komisja Rewizyjna w przedmiotowej sprawie podjęła dwie uchwały tj.
NR 1/2019 w sprawie pozytywnego zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Krościenko
Wyżne. Uchwała Nr 1 została przyjęta jednogłośnie, 2 głosami „za” i pozytywnie opiniuje
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wykonanie budżetu Gminy Krościenko Wyżne. W załączeniu do uchwały znajduje się
opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca skrótowego wykazu prac wykonanych. Komisja
Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za
2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
(w kolejności protokołów NR IV/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., protokół NR V/2019
z dnia 6 maja 2019 r. oraz protokół NR VI/2019 z dnia 27 maja 2019 r.). Komisja
porównała dane z wynikami kontroli budżetu, w tym zaopiniowaniem informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2018 r., które
miało miejsce dnia 18 września 2018 r. (protokół NR XXX/2018) oraz danymi
zgromadzonymi w trakcie roku budżetowego związanymi z informacjami przedstawianymi
w trakcie sesji Rady Gminy. W toku badania sprawozdania z wykonania budżetu Komisja
poddała szczegółowej analizie:
a) wykonanie planowanych źródeł dochodów oraz wydatków w działach klasyfikacji
budżetowej, szczególnie w przypadkach niższego oraz wyższego wykonania w stosunku
do planu,
b) należności wymagalne wg źródeł dochodów w stosunku do lat poprzednich,
c) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2018 r.,
d) wpływy i umorzenia zastosowane przez Wójta Gminy w 2018 r. z tytułu podatków od
osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych,
e) zadanie z zakresu usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
w 2018 r.,
f) wykonanie zadania inwestycyjnego zakończonego w 2018 r. dotyczącego
„Budowy oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Krościenko Wyżne”.
2) W trakcie badania Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Gminy
Krościenko Wyżne za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego
(protokół NR VI/2019 z dnia 27 maja 2019 r.).
3) Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Gminy Krościenko Wyżne
za 2018 rok, w tym:
a) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
b) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
c) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
d) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
e) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych
samorządowych jednostek budżetowych.
4) Komisja rozpatrzyła informację o stanie mienia komunalnego, w tym:
a) wykaz działek znajdujących się w zasobach gminy w poszczególnych sołectwach,
b) wykaz budynków mienia komunalnego,
c) określenie charakteru praw majątkowych mienia komunalnego;
d) informację o stanie mienia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w tym
informację o ostatnich zmianach w zasobach mienia komunalnego - przejęcia gruntów
na potrzeby budowy infrastruktury drogowej, usługowej);
e) informację o dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, a także wpływy
z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
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5) W dalszej części opinii odnosimy się do poszczególnych działów budżetowych, tak jak
zostało to przedstawione. Ta kwestia jest też omawiana w opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej. W toku pracy Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania budżetu, poszczególne składniki mienia i stwierdzamy, że Wójt
Gminy (bez względu na to jaką osobę to dotyczy), realizując zadania związane
z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności
i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Stąd uchwała NR 2 Komisji
Rewizyjnej mówiąca o tym, że wnioskuje się do Rady Gminy Krościenko Wyżne
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok. Uchwała
została podjęta jednogłośnie 2 głosami „za”.
W kwestii protokołów i zapisów pracy Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej – Krzysztof Ronowski poinformował, że: 15 kwietnia 2019 r. komisja
w składzie 3 osobowym zajęła się kontrolą wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne po
stronie dochodów i wydatków za 2018 rok. W szczególności odnosiliśmy się do takich
działów jak 600 - Transport i łączność, 700 - Gospodarka mieszkaniowa, dział 756 - Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, dział 900 - Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska. Jest to wyciąg z działów, które były analizowane w ramach
dochodów i wydatków. Pochylając się nad należnościami wymagalnymi, należności
wymagalne badamy w przestrzeni lat, taka tabela z tymi należnościami od 2010 do 2018 roku
włącznie została przygotowana. W należnościach wymagalnych możemy zaobserwować jak
one narastają rok do roku, jakie pozycje są w nich znaczące, w konsekwencji jak do tych
należności odnosi się urząd gminy, wójt oraz w jaki sposób występują o ściągalność środków
dla gminy. Należności wymagalne to te środki, które powinny wpływać do budżetu. Powiem
tak, że znaczące kwoty np. w 2018 r. to podatek od nieruchomości osoby prawne
489 171,38 zł, podatek od osób fizycznych 78 703,98 zł, ale jest też taka pozycja jak zaliczka
alimentacyjna, fundusz alimentacyjny 330 410,25 zł. Ta zaliczka rośnie w tempie
zastraszającym od 2010 roku tj. wzrost od 124 tys. w 2010 do 330 tys. w 2018 r. Oczywiście
poszczególne lata mogą się różnić składem tych ocenianych należności wymagalnych, bo
niektóre występują, a niektóre nie występują w danych okresach. Niemnie jednak, tych
należności wymagalnych jest sporo. Kolejno Komisja podjęła się oceny informacji
z wykonania wydatków gminy za 2018 rok, wydatków związanych z realizacja zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań, wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych w drodze porozumień (umów), rozchodów na dzień 31 grudnia 2018 r.,
a także wydatków ze środków funduszu sołeckiego w 2018 r. Z głównych działów omówiono
między innymi dział 600 - Transport i łączność, dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa, dział
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa, dział 757 - Obsługa długu publicznego, 758 - Rozliczenia różne,
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 - Schroniska dla
zwierząt (w zakresie kosztów i wydatków jakie zostały poniesione). Kończąc pracę w dniu
15 kwietnia ustaliliśmy, że na następnym posiedzeniu Komisja Rewizyjna podda analizie:
1) zadłużenia gminy oraz prawidłowość spłaty zadłużenia,
2) wpływy i umorzenia zastosowane przez wójta gminy w 2018 r. z tytułu podatków: od
nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
3) zadanie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
w 2018 roku,
4) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2018 r.,
5) wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oświetleń ulicznych w Gminie
Krościenko Wyżne. Mamy możliwość badania tylko zadań, które zakończyły się w danym
roku budżetowym, stąd takie zadanie zostało wybrane.
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W dniu 6 maja zajęliśmy się ww. porządkiem. Komisja dokonała analizy wpływów
i umorzeń podatków (mamy tutaj zestawienie tabelaryczne tych umorzeń, informację
o odroczeniach, o umorzeniach stosowanych przez wójta, w tym umorzeniach
przewyższających 500 zł zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Przy analizie
zadłużenia oraz prawidłowości spłaty zadłużenia pochyliliśmy się nad kredytem w Banku
Gospodarstwa Krajowego (informacja w raporcie przedłożonym przez wójta). Informacja na
temat wpływów odpadów komunalnych jest robiona w systemie porównawczym rok do roku.
Niemniej jednak pewna systematyka działań jest, przy czym ta klasyfikacja będzie się co roku
zmieniała. W dziedzinie gospodarki odpadami nałożone wymogi segregacji (mamy podział na
odpady komunalne zmieszane, ulegające biodegradacji tudzież inne), pragnę wyjaśnić, że
10 lat temu takiego podziału nie było. Były jedne odpady, dlatego porównywanie minęło się
z celem jakiś czas temu. Wchodzą też nowe elementy, więc skończę ten temat w ten sposób,
że koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących
z terenu gospodarstw domowych w 2018 r. to koszt 565 171,97 zł, koszt worków do
segregacji odpadów 65 161,46 zł. Razem to 630 333,43 zł. Co do rozdysponowania rezerwy
ogólnej w 2018 r., została ona przedstawiona w formie tabelarycznej, datowej. Kończąc
omawianie protokołu z 6 maja, należy zwrócić uwagę na jedno zadanie, o którym wcześniej
mówiłem, było to zadanie dotyczące budowy oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej
w miejscowości Krościenko Wyżne. Jest tu wyciąg historii wykonania zadania od daty
udzielenia zamówienia publicznego poprzez ilość ofert które wpłynęły, wybór oferty, koszty
oferty i wykonanie zadania.
W dniu 27 maja dokonaliśmy podsumowania oceny budżetu. Na tym posiedzeniu
została nam przedłożona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do tej opinii Komisja nie
wniosła uwag. Rozpatrzyliśmy bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego, bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zestawienia
zmian w funduszu, a także informacje dodatkowe do sprawozdania. Jak zaznaczyłem na
wstępie, Komisja Rewizyjna zakończyła pracę dwoma uchwałami. Uchwała nr 1 dotycząca
pozytywnego zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne i uchwała
nr 2, czyli wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne.
Regionalna Izba Obrachunkowa poddała analizie protokoły i pracę Komisji
Rewizyjnej na temat oceny budżetowej, poszczególnych składników budżetowych. Ta opinia
to uchwała Nr 7/21/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Krościenko Wyżne o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne za
2018 rok. Z sentencji orzeczenia, Regionalna Izba Obrachunkowa postanawia pozytywnie
zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne o udzielenie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (uchwała Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w załączeniu).
VI. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul udzielił głosu
Przewodniczącym stałych Komisji Rady Gminy, którzy przedstawili opinie Komisji
dotyczące:
a) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok,
b) sprawozdania finansowego Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok,
c) informacji o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.
Głos zabrali kolejno Przewodniczący stałych Komisji Rady, którzy w opiniach odnieśli się
do trzech ww. punktów:
1) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – Stanisław
Wierdak stwierdził, że opinia jest pozytywna, 4 głosy „za”,
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2) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – Bolesław Pudłowski stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje
sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe i informację o stanie
mienia, 4 głosy „za”,
3) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Eugeniusz Such stwierdził, że opinia
Komisji jest pozytywna, 5 głosów „za”.
VII. Dyskusja.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul otworzył dyskusję.
Radny Zenon Lenart: nurtuje mnie jedna sprawa tj. niskie wykonanie wydatków. Jednak
90 procent nawet zakładając, że dochody zostały wykonane w granicach 96 procent, to i tak
kwota miliona złotych nie została wydana. Są to dość duże pieniądze. Myślę, że powinniśmy
się zastanowić jak generalnie zwiększyć, tym bardziej, że patrząc na historię zmian
w budżecie mamy dziewięć zmian w przez cały rok. Praktycznie notorycznie dokonywaliśmy
zmiany budżetu, co powinno w jakiś sposób skutkować, że to wykonanie powinno być
znacznie większe. Gdybyśmy nie wykonywali tych zmian, to bym rozumiał, że pewne rzeczy
nie zostały trafione, pewne rzeczy został źle zaplanowane. Druga sprawa na którą zwróciłem
uwagę analizując budżet to wpływy po terminie płatności. Mamy kwotę 128 tys., ściągnięto
62 tys., później urząd skarbowy wystawił na 23, a co z pozostałą kwotą. Podobnie odnośnie
śmieci 70 tys. nie wpłynęło, kwota po wystawieniu wezwań 30 tys., urząd skarbowy znowu
tam ściągną i znowu pewna kwota nie została ściągnięta. Co z tymi pieniędzmi, jak to
wygląda.
Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel odnośnie pierwszego pytania wyjaśnił, że:
faktycznie wykonanie budżetu jest poniżej tego co było planowane, jednak związane jest to
z dwoma zadaniami, które nie zostały zrealizowane do końca. Nie mogły być one
zrealizowane ze względu na to, że pierwsze zadanie czyli fotowoltaika, piece, pompy ciepła
i kolektory słoneczne, zostało wykonane w połowie, dlatego że nie było chętnych na piece,
stąd też przedłużenie terminu wykonania tego zadania do końca obecnego roku. Zadanie
zostanie zrealizowane w tym roku. Na tym zadaniu zostało około miliona złotych, te środki
zostały przeniesione na ten rok. To nie było zależne tylko od naszej gminy, bo jak wiemy to
zadanie było realizowane wspólnie z Miastem Krosno i również w mieście chętnych na piece
na pellet nie było. W tej chwili zmieniono zasady i piece mogą być zastąpione fotowoltaiką.
Jest to realizowane w tym roku. Sądzę, że uda się to zadanie zrealizować i rozliczyć
w całości, tak że te środki zostaną wydatkowane, nic tu nie zostanie stracone, ani
przegapione. Drugie zadanie to zadanie, które zostało zrealizowane w terminie. Dotyczyło
ono budynku użyteczności publicznej w Pustynach. Zadanie to zostało odebrane
z trzydniowym poślizgiem, ale praktycznie w terminie. Natomiast odbiory przedłużyły się,
były usterkowanie odbiory i poprawki, które były wykonywane przeniosły się na ten rok.
Ta płatność około 500 tys. została zapłacona w tym roku, ale środki były zabezpieczone
w budżecie tamtego rocznym. Stąd to niewykonanie około 1,5 miliona, które w tym roku
będzie wykonane, decyduje o tym procencie niewykonania. Tu wszystkie inne zadania
zaplanowane zostały wykonane. Rolą naszą było dopilnowanie terminów, ale w sytuacji kiedy
się nie udało zebrać chętnych do realizacji pierwszego projektu z zakresu gospodarki
niskoemisyjnej, no niestety byliśmy bezsilni. Tak, że nie ma jakiegoś ociągania się urzędu
z wykonaniem tego zadania, czy niechęci wykonania. Myśmy robili wszystko żeby ten budżet
zrealizować i planowo go zakończyć. Jeżeli chodzi o wielkość samego wykonania środków
inwestycyjnych, jest to w granicach 3,5 miliona. Uważam, że ta realizacja jest wysoka
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i życzyłbym sobie, żeby w każdym roku gmina inwestowała po 3,5 miliona. Myśmy
planowali 5 na początek, ale tak jak mówię te 1,5 miliona zostało na ten rok i przejdzie do
tego budżetu i zostanie zrealizowane. Tu się nic nie dzieje.
Druga sprawa odnośnie tytułów komorniczych i ściągalności. Od nas nie zależy kwota
ściągniętych pieniędzy, bo decyduje o tym komornik i na ile może na tyle ściąga. Rolą urzędu
jest podanie informacji o tych osobach, które nie płaca do urzędu skarbowego, a urząd
skarbowy wysyła komornika. Jeżeli nie uda się komornikowi ściągnąć długów, to jest to poza
nami. My musimy zaksięgować to co dostajemy, a to co się nie da, po decyzji komornika
o nieściągalności umorzyć, czyli wpisać w koszty.
Radny Zenon Lenart: nawiązując jeszcze do wyjaśnienia pana wójta, czy w związku z tym,
że nie ma chętnych na piece, czy jest jakaś podjęta akcja odnośnie informacji mieszkańców
o możliwości założenia tych ogniw fotowoltaicznych. Wiem, że wiele osób wycofało się
poprzez brak informacji rzetelnej jak to będzie wyglądać, jakie rozliczenia, nie wszyscy po
prostu wiedzieli jak to wygląda. Na tę chwilę z doświadczeń tych osób które założyły widać,
że jest to inwestycja bardzo opłacalna i po prostu wypadałoby żeby większość ludzi jakoś
przekonać do tego, żeby w miarę możliwości, jeśli ktoś jeszcze ma taką możliwość sobie taką
inwestycję zrobił. Jest to naprawdę bardzo opłacalne i po kończącym się pierwszym półroczu
(tak będzie z rozliczeń), ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w stu procentach
panele fotowoltaiczne wytworzyły tyle energii ile potrzebowałem, a jeszcze cześć musze
oddać gratisowo.
Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel: to przepada, trzeba założyć dodatkowe urządzenie.
Radny Zenon Lenart: to przepada. Około 100 kWh przepadnie, z tego co wstępnie
rozliczyłem to tak wygląda. Tak, że warto by było jeszcze wrócić do tego i poinformować
rzetelnie mieszkańców, że jest taka możliwość i warto w to zainwestować.
Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel: te działania były podjęte. Powiem, że mocno
naciskaliśmy na informację, że jest taka możliwość. Były plakaty, ulotki, telefony i różne inne
informacje. Są wnioski złożone na realizację, tak że myślę, że to zadanie zrealizujemy
i te wszystkie wskaźniki niskoemisyjne osiągniemy i wszystko porozliczamy. W tej chwili na
dzień dzisiejszy nie umiem powiedzieć, czy jeszcze mamy tam jakieś wolne miejsca.
Musiałbym się w tej sprawie skontaktować z pracownikiem, ale sadzę, że u nas to wszystko
poszło w miarę dobrze. W Krośnie brakowała jeszcze parę osób ale myślę, że tak samo
zakończą sprawę naboru. Natomiast faktycznie potwierdzam, że ten rok jest dość słoneczny
i również mam instalację fotowoltaiczną na dachu i praktycznie w tej chwili jest to około
1600 kWh, przy rocznym zużyciu około 3000 kWh. Mamy pół roku, czyli w stu procentach
praktycznie jest pokrycie na prąd. Wiec to tak wygląda i zachęcam do tego aby z tego
skorzystać.
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził odrębne głosowania nad:
1) projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Krościenko Wyżne wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Krościenko Wyżne za 2018 rok.
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W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” - 0 radnych,
- „wstrzymało się od głosu - 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krościenko Wyżne wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok
– uchwała w załączeniu.
2) projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko
Wyżne za 2018 rok.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” - 0 radnych,
- „wstrzymało się od głosu - 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok – uchwała w załączeniu.
Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi oraz Panu Janowi Omachlowi – byłemu
wójtowi, obecnemu zastępcy udzielonego absolutorium, bowiem w znacznym zakresie
przyczynił się do realizacji i wykonania budżetu gminy w 2018 roku.
Ad. 6h
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Zorientował,
że udzielenie dotacji wiąże się z tym, że środki które były przeznaczone na poprzedniej sesji
na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym, muszą znaleźć
się na innym paragrafie i musi to być udzielona dotacja. Stąd też konieczność przełożenia
tych środków na inny paragraf.
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii
Komisji do projektu uchwały.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że: Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały z uwagą, która wynikła
z dyskusji. Sprecyzował, że chodzi o uwagę radnego Zenon Lenarta, żeby z Ochotniczą
Strażą Pożarną wójt spisał porozumienie, abyśmy mieli kontrakt i możliwość kontroli nad
tym.
Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel: istotnie takie porozumienie zostanie spisane
i w nim zostaną określone warunki finansowania, warunki rozliczenia, tudzież cel na jaki ten
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sprzęt został przeznaczony. Nie sądzę, żeby tu były jakieś nieporozumienia co do tego,
że straż będzie korzystała nie w takiej formie, czy nie w takim zakresie lub, że ten sprzęt
zniknie z pola widzenia. Dopilnujemy tego, żeby wszystko grało i nie było nieporozumień
pomiędzy gminą a ochotniczą strażą pożarną. Zresztą do tej pory wszystko układało się
w porządku. Nie zakładam tutaj złej woli jednej czy drugiej strony. Porozumienie będzie
i w nim zostaną doprecyzowane zasady rozliczenia i finansowania.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano. Wobec tego Przewodniczący Rady – Krzysztof
Podkul zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym – uchwała w załączeniu.
Ad. 6i)
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) zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 871,00 zł, w tym w dziale 010 – Rolnictwo
i łowiectwo w kwocie 75 000,00 zł. Jest to dotacja celowa z samorządu województwa
na drogi rolnicze, w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 171,00 zł, w dziale 855 –
Rodzina w kwocie 13 700,00 zł;
2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 88 871,00 zł, w tych samych działach
w których było zwiększenie dochodów tj. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie
75 000,00 zł; w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 171,00 zł; w dziale 855 –
Rodzina w kwocie 13 700,00 zł;
3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 383 300,00 zł, w tym w dziale 600 – Transport
i łączność 29 000,00 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 300,00 zł,
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 350 000,00 zł,
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00 zł;
4) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 383 300,00 zł, w tym w dziale 600 –
Transport i łączność 15 000,00 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 500,00 zł,
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 350 000,00 zł,
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 500,00 zł, w dziale
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 300,00 zł.
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii przez
Komisję Budżetu i Finansów.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że:
opinia Komisja Budżetu i Finansów jest pozytywna, 5 głosów „za”.

24

Głosów w dyskusji nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok – w załączeniu.
Ad. 6j)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2019-2022.
Skarbnik Gminy – Grażyna Rugiełło przedstawiła projekt uchwały (w załączeniu).
Stwierdziła, że: w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz zaplanowanymi
inwestycjami wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Krościenko Wyżne na lata 2019-2022 określonej w załączniku nr 1 do uchwały
Nr III/22/2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2019-2022:
1) zwiększa się dochody ogółem w roku 2019 o kwotę 341 578,86 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 137 367,86 zł,
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 204 211,00 zł,
2) zwiększa się wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 370 410,81 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
106 213,63 zł,
b) zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 92 440,24 zł,
c) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 322 347,00 zł,
d) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 61 837,20 zł,
3) zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 1 182 323,00 zł.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii przez Komisję
Budżetu i Finansów.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że:
opinia Komisja Budżetu i Finansów jest pozytywna, 5 głosów „za”.
Głosów w dyskusji nie zabrano, w związku z czym Przewodniczący Rady – Krzysztof
Podkul zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krościenko Wyżne na lata 2019-2022 – w załączeniu.
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Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul zarządził
przerwę w obradach w godz. 1250-1305.
Ad. 6k
Po wznowieniu obrad przystąpiono do rozpatrzenia projektu w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Poinformował,
że działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym składam wniosek o odwołanie Pani Grażyny Rugiełło ze stanowiska Skarbnika
Gminy Krościenko Wyżne (głównego księgowego budżetu) z dniem 30 czerwca 2019 r.
W dniu 19 marca 2019 r. Pani Grażyna Rugiełło złożyła wniosek o rezygnację z pełnienia
funkcji Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne (w załączeniu kopia wniosku z dnia 18 marca
2019 r. dot. rozwiązania stosunku pracy na podstawie powołania z zachowaniem okresu
wypowiedzenia). Zgodnie z powołanym na wstępie przepisem, odwołanie skarbnika należy
do wyłącznej kompetencji rady gminy, które dokonywane jest na wniosek wójta. Tym samym
wymogiem formalnym podjęcia uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krościenko
Wyżne jest złożenie wniosku o jego odwołanie przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne
do Rady Gminy Krościenko Wyżne. W związku z powyższym niniejszy wniosek jest w pełni
zasadny.
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul dopytał w kwestii ewentualnych głosów
w dyskusji.
Głosów nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie nad
projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 11 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 2 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne – w załączeniu.
Wójt Gminy – Mateusz Liput podziękował Pani Skarbnik za pracę na rzecz krościeńskiej
społeczności, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
Podziękowania w imieniu organów Sołectwa Krościenka Wyżnego złożył sołtys Bolesław
Pudłowski.
Ad. 6l
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Krościenko Wyżne.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam wniosek o powołanie Pani Agnieszki Filar
na stanowisko Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne (głównego księgowego budżetu) z dniem
1 lipca 2019 r. W dniu 19 marca 2019 r. Pani Grażyna Rugiełło, dotychczasowy Skarbnik
Gminy Krościenko Wyżne złożyła wniosek o rezygnację z pełnienia funkcji Skarbnika
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Gminy. Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie i realizowanie budżetu gminy,
proponuję powołanie na Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne Panią Agnieszkę Filar.
Zgodnie z powołanym na wstępie przepisem, powołanie skarbnika należy do wyłącznej
kompetencji rady gminy i dokonywane jest na wniosek wójta. Tym samym wymogiem
formalnym podjęcia uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne jest
złożenie wniosku o jego powołanie przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne do Rady Gminy
Krościenko Wyżne. W związku z powyższym niniejszy wniosek jest w pełni zasadny.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika, stosunek
pracy skarbnika gminy nawiązuje się na podstawie powołania, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2
ustawy o pracownikach samorządowych. Wójt Gminy Krościenko Wyżne zwrócił się
z wnioskiem do Rady Gminy Krościenko Wyżne o powołanie Pani Agnieszki Filar na
stanowisko Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne (głównego księgowego budżetu) z dniem
1 lipca 2019 r. Przedmiotowy wniosek został uzasadniony tym, iż dotychczasowy skarbnik
złożył rezygnację z pełnienia funkcji Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne. Mając na uwadze
prawidłowe funkcjonowanie i realizowanie budżetu gminy, proponuje się powołanie na
skarbnika gminy Panią Agnieszkę Filar. Pani Agnieszka Filar ma 40 lat. Jest absolwentką
Politechniki Rzeszowskiej, na której ukończyła studia magisterskie w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą – specjalność finanse i bankowość. Posiada 20-letnie
doświadczenie zawodowe, w tym 5 letni staż w pracy w samorządzie gminnym. Karierę
zawodową rozpoczęła w kwietniu 1999 r. w ZUN Naftomet Sp. z o.o. na stanowisku referenta
ekonomicznego. W latach 2004-2006 zajmowała stanowisko specjalisty księgowości.
W okresie maj 2010 do 2011 zajmowała stanowisko kierownika działu księgowości
i inwentaryzacji. Następnie w latach 2011-2012 zajmowała stanowisko specjalisty
księgowości oraz w latach 2012-2014 specjalisty do spraw finansowych. W czerwcu 2014 r.
podjęła zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym na
etacie księgowej, gdzie w 2015 roku do chwili obecnej zajmuje stanowisko głównej
księgowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu zdobytemu w sektorze
prywatnym oraz zdobytym kwalifikacjom w sferze administracji publicznej bardzo dobrze
znana jej jest tematyka gospodarowania finansami, a w szczególności finansami publicznymi
w jednostkach samorządu terytorialnego. Niniejsza uchwała stanowi konieczną przesłankę do
nawiązania stosunku pracy pomiędzy Urzędem Gminy Krościenko Wyżne, a Skarbnikiem
Gminy Krościenko Wyżne. W związku z powyższym Pani Agnieszka Filar posiada
kwalifikacje i doświadczenie wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego
jednostki sektora finansów publicznych. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest podjęcie
przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul dopytał w kwestii zabrania głosu
i ewentualnych pytań.
Głosów nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie nad
projektem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie powołania
Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne – w załączeniu.
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Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul pogratulował nowej skarbnik, życząc jej
owocnej pracy na rzecz samorządu Gminy Krościenko Wyżne.
Ad. 7
Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Głos zabrał Zastępca Wójta – Jan Omachel: Szanowni Państwo, chciałem sprostować
informację dotyczącą odnawialnych źródeł energii. Otóż nie ma możliwości składania
wniosków na ogniwa fotowoltaiczne. Temat ten jest już nieaktualny, natomiast pozostała
możliwość składania wniosków o realizację paneli słonecznych czyli urządzeń, które
podgrzewają wodę. W tej chwili jest złożone 9 wniosków, jeżeli ktoś jest chętny to jak
najbardziej taki wniosek może złożyć i będzie to realizowane i rozliczone w ciągu tego roku.
Mam nadzieję, że wszystkie wskaźniki emisji i ograniczenia emisji będą spełnione i ten
wniosek będzie zrealizowany. Przepraszam, bo nie byłem na bieżąco w tym temacie, kiedy
mówiłem, że nie mam informacji na dziś. Więc tu okazało się, że panele słoneczne lepiej
spełniają wskaźniki, aniżeli fotowoltaika.
Radny Zenon Lenart: w związku z tym, że mieszkańcy do mnie zwracali się, aby podjąć
interwencje w zakresie jakości chodników i bezpieczeństwa, szczególnie na ulicy
Południowej, gdzie kręta droga i roślinność, która rośnie bardzo blisko chodników raz
uniemożliwia przejście, a w dużej mierze stwarza niebezpieczeństwo przy wyjeździe z posesji
dla wielu mieszkańców, podjąłem rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg, z panem
dyrektorem Peperą. Udało mi się nawet tutaj ściągnąć pracownika. Przejechaliśmy całą ulicę
Południową. Pan Inglot po prostu spisał sobie te wszystkie miejsca niebezpieczne i czeka na
odpowiedź ze strony urzędu gminy, żeby wspólnymi siłami ponaprawiać chodniki i usunąć,
ewentualnie wyznaczyć granice na tych zakrętach i miejscach niebezpiecznych. Będzie to
w konsekwencji skutkowało wystąpieniem o usunięcie roślinności z tych miejsc
niebezpiecznych, aby poprawić bezpieczeństwo.
Radny Eugeniusz Such: chciałem podziękować wójtowi i władzom gminy za usunięcie
tj. zrobienie ekshumacji żołnierza. Akurat byłem zainteresowany tym tematem i udało się go
załatwić. Nie wiedziałem, że to trzeba aż tyle papierów nazbierać. Za waszym pośrednictwem
chciałem podziękować Stanisławowi Jasłowskiemu, który bezpośrednio tę sprawę pilotował.
Na prawdę poświęcił się i za to wszystko i wam i jemu dziękuję. Mam jeszcze jedną sprawę,
tj. co z progami na skrzyżowaniu ulicy Północnej z Mostową, na jakim jesteśmy etapie.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: jeśli chodzi o temat progu zwalniającego otrzymałem
informację, że nie otrzymaliśmy dofinansowania z racji tego, że większą siłę przebicia miały
większe miasta. Już procedowałem do starosty, abyśmy wspólnymi siłami z racji tego, że
w tym programie bezpieczeństwa im. ministra Stasiaka nie udało się tego zrealizować, aby
zrealizować to wspólnymi siłami. Starosta podjął się wyceny i kalkulacji kosztów tego
przedsięwzięcia i o tym zostanę poinformowany. Akurat z tym do starosty zwróciłem się
tydzień temu. Otrzymałem informację, że te koszty zostaną wyliczone.
Radny Stanisław Wierdak: w pełni chciałem poprzeć pana Lenarta z tymi chodnikami,
z tym bezpieczeństwem, bo faktycznie znam przypadki takie, że mogło dojść do dużych
kolizji.
Radny Krzysztof Ronowski: popieram też poprzedników, zarówno pana Lenarta jak
i wypowiadającego się radnego Wierdaka. Mam tylko jedną prośbę, by sprawy ze starostwem
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procedować w sposób formalny. Żeby nie było prywatnych wycieczek do starostwa, bo różnie
bywa a pracownik, który idzie na wezwanie prywatnej osoby ma nie koniecznie plenipotencje
do tego by załatwiać sprawy. Tak, że panie wójcie, proszę nawiązać współpracę
ze starostwem pod tytułem całościowego podejścia do remontu chodników, tudzież innych
kwestii.
Radny Tomasz Niżnik: chciałem poprosić pana wójta o informacje odnośnie tych prób
pozyskania działki od parafii Krościenko Wyżne, w celach poszerzenia stadionu. Tak
w formie takiej informacji dla mieszkańców i tutaj dla radnych jak ta sytuacja wygląda.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: jeżeli chodzi o pozyskanie tej działki, jak było wspomniane
na poprzedniej sesji zostało skierowane pismo do rady ekonomicznej tutejszej parafii.
Ono uzyskało opinię pozytywną. Następnie zostało przesłane do dziekana i zapewne również
uzyskało opinię pozytywną z racji tego, że jest już w rękach ekonoma kurii metropolitarnej,
który wizytę złoży tutejszej parafii we wrześniu. Wówczas dokona oceny całego
przedsięwzięcia, pod kątem tego, czy zgadzają się na taką formę. Ta decyzja będzie znana
we wrześniu dopiero.
Radny Bolesław Pudłowski: tak się składa, że wszyscy dzisiaj dziękują. Chciałem też
podziękować panu wójtowi za szybką interwencję odnośnie szkód spowodowanych ostatnią
burzą. Dzisiaj już pracują na ulicy Północnej, udrażniają rowy. Dziękuje za szybką
interwencję. Myślę, że to w imieniu mieszkańców, chociaż zobaczymy czy to będzie
skuteczne.
Radny Stanisław Wierdak: dziękuję również za Parkową panie wójcie.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: Wysoka Rado, wczoraj poruszyłem sprawę na komisjach,
chciałem jednak jeszcze poruszyć sprawę w dniu dzisiejszym, gdyż nie wszyscy z Państwa
Radnych mieli okazję uczestniczyć w pracach komisji. Sprawa dotyczy gospodarki odpadami
komunalnymi i aneksu, który został nam przesłany przez MPGK w Krośnie. Dotyczy on
zwiększenia ceny za gospodarkę odpadami. Tutaj mielibyśmy dopłacić, tak wyliczyliśmy
około 15 tys. zł i chciałem znać Państwa zdanie. Dostaliście tutaj w dniu wczorajszym i tutaj
też trwała dyskusja na ten temat. Jeszcze Pana Radcę Prawnego poproszę o dokładne
przedstawienie tego aneksu z racji tego, że wraz z pracownikiem urzędu gminy brał udział
w spotkaniu z panem Prezesem Ficem z MPGK Krosno. Bardzo proszę, abyście po
przedstawieniu przez Pana Mecenasa, Państwo również odnieśli się do tego, czy takie
porozumienie powinienem podpisać, czy od niego odstąpić.
Radca Prawny Mariusz Ślusarczyk: w imieniu wójta we wtorek wraz z pracownikiem
uczestniczyłem w rozmowach z Prezesem MPGK odnośnie podpisania aneksu nr 2.
Ten aneks wpłynął do gminy już w kwietniu. On był wstępnie przedstawiony przez Pana
Wójta, natomiast praktycznie wszystkie gminy, które podpisały porozumienie międzygminne
podpisały ten aneks nr 2. Zostały tylko cztery gminy do podpisania, w tym Gmina Krościenko
Wyżne. Tutaj w ramach negocjacji zostały dokonane pewne zmiany w tym aneksie. Macie
to Państwo oznaczone kolorem czerwonym i teraz kwestia podjęcia ewentualnej decyzji co do
zawarcia tego aneksu nr. 2. Z formalnego punktu widzenia nie jest wymagana w formie
uchwały zgoda rady w zakresie podpisania aneksu. Uchwała taka była wyrażona przez
Wysoką Radę w zakresie zawarcia porozumienia międzygminnego i takie porozumienie
zostało zawarte w dniu 27 stycznia 2017 r., na mocy którego Gmina Krościenko Wyżne
powierzyła Gminie Miasto Krosno sprawy w zakresie zagospodarowania frakcji odpadów
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zmieszanych i odpadów biodegradowalnych. Natomiast z uwagi na trudności i zwiększenie
kosztów eksploatacji instalacji zwiększyła się kwota tej dotacji. Zwiększoną kwotę dotacji
obejmuje ten aneks. Tutaj wójt zwraca się do Państwa Radnych, żeby Państwo Radni podjęli
decyzje odnośnie kwestii podpisania. Nadmieniam, że taką informację uzyskaliśmy
od MPGK, że może dojść do sytuacji takiej, że z uwagi na brak podpisania tego aneksu może
być wstrzymany odbiór odpadów.
Zastępca Wójta – Jan Omachel: tutaj musimy wybrać mniejsze zło, bo niestety i jedno
i drugie jest niedobre dla nas. Pozostawienie, podpisanie takiego czy innego aneksu wiąże się
z kosztami, ale uważam że dla mieszkańców i dla nas wszystkich, którzy te śmieci produkują
będzie lepiej, gdy ten aneks zostanie podpisany, mimo tej kwoty, którą niestety będziemy
musieli zapłacić w przyszłym roku. Jeżeli by doszło do wstrzymania odbioru odpadów, to
wszyscy będziemy cierpieli, bo tak trzeba to nazwać, bowiem tych odpadów jest dość dużo.
Powinniśmy się chyba skupić na tym, żeby ograniczyć ten strumień odpadów, szczególnie te
odpady zielone o czym na komisjach była mowa. Myślę, że w tej chwili trzeba wyrazić
zgodę, żeby wójt miał tutaj wolną rękę, kontynuował rozmowy, podpisał i dyskutował na
temat tych nowych aneksów, bo one na pewno będą, gdyż w nowej ustawie śmieciowej
każdego roku ktoś próbuje grzebać i zmieniać zasady. Pewnie dalej będą te przepisy
zmieniane i przyjmowane i będzie konieczne aktualizowanie tego wszystkiego do sytuacji
jaką mamy w gminie. Jestem również za tym, żeby ten aneks był podpisany i aby te sprawy
odpadów, segregacji, zbierania zostały tutaj doprecyzowane, rozwiązane i nie było
problemów z tym. Proszę wierzyć, problem śmieciowy jest problemem ogólnym bardzo,
dotykającym wszystkich mieszkańców.
Radny Stanisław Wierdak: proponuję, żeby podpisać ten aneks, ale też od razu zająć się
sprawą, o której mówiliśmy na komisjach dotyczącą zielonych odpadów. Żeby to ograniczyć,
bo to jest na prawdę z tych wszystkich danych duży problem dla nas.
Radny Zenon Lenart: jeszcze słowo wyjaśnienia. Po pierwsze może nie jestem osobom
prywatną i występując do Pana kierownika Pepery występuję jako radny, to informacja dla
Pana Krzysztofa. A druga sprawa, dlaczego wystąpiłem. Dlatego, że na poprzedniej sesji
zgłosiłem tą sprawę. Wójt mi odpowiedział, że wszystko jest zgłoszone i wszystko będzie.
Zapytałem kiedyś przy okazji Pana kierownika, czy była interwencja. Odpowiedział, że nic
nie było, w związku z tym poprosiłem go, żeby wysłał pracownika, a ja byłem do dyspozycji
i pojechałem, przejechaliśmy, zobaczyliśmy. Wiec myślę, że tu się nic nie stało, nie będę
wyręczał nikogo. Była interwencja mieszkańców, więc staram się funkcję radnego
wykonywać już nie jako osoba prywatna, a jako radny.
Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie w sprawie podpisania aneksu nr 2 do porozumienia międzygminnego w sprawie
powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości
i porządku w gminie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
-

„za” podpisanie aneksu głosowało 12 radnych,
„przeciw” – 0 radnych,
„wstrzymał się” od głosu 1 radny,

(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Innych głosów nie zabrano.
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Ad. 8
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 4 pisma:
1) pismo prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie dotyczące informacji o wyborach ławników
na kadencję 2020-2023. Pismo zostało odczytane.
2) pismo od Wojewody Podkarpackiego w zakresie analizy oświadczeń majątkowych
złożonych na dwa miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu
terytorialnego 2014-2018 złożone przez wójta i przewodniczącego rady.
W oświadczeniach tych nie stwierdzono nieprawidłowości.
3) pismo od mieszkańców ulicy Brzozowskiej z prośbą o wybudowanie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Przewodniczący odczytał pismo mieszkańców. Poinformował, że sprawa
zostanie przekazana Pana wójtowi.
4) Pismo kancelarii adwokackiej w przedmiocie rozpatrzenia protestu wyborczego z dnia
25 marca 2019 r. dotyczącego wyboru sołtysa sołectwa Pustyny. Przewodniczący odczytał
złożone pismo, oraz projekt odpowiedzi na pismo.
Radny Krzysztof Ronowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, głos wspierający do
tego pisma, które było kierowane od mieszkańców ulicy Brzozowskiej, dotyczące przyłączy
kanalizacyjnych i wodociągowych. Co prawda jest tam podpisane siedem osób, ale jest to
początek większej pracy w gminie, bowiem według mojej wiedzy i tu kolegi radnego osób,
które starają się o przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, które nie mogą ich wykonać
z różnych przyczyn jest sporo. Również Pustyny i inne tutaj rejony naszej gminy. Tak,
że proszę się nad tym problemem zastanowić szerzej, a rozpocząć prace nad przygotowaniem
realizacji inwestycji gminnych, tak jak to z ustawy wynika. Obowiązkiem gminy jest
wykonywanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Radna Beata Najbar: chciałabym się odnieść do tego pisma skierowanego przez kancelarię.
Mam pytanie do Pana Mecenasa, mianowicie czy osoby, które pracują na przykład za granicą,
wiemy że takich osób jest mnóstwo, nawet z Pustyn, zameldowane na pobyt stały
w Pustynach, odprowadzające legalne składki ubezpieczeniowe, czy te osoby nie miałyby
prawa brać udziału w wyborach na sołtysa. Analizując właśnie to pismo.
Radca Prawny Mariusz Ślusarczyk: Proszę Państwa należy odróżnić miejsce zamieszkania
od miejsca wykonywania pracy, czy świadczenia działalności gospodarczej. Jeżeli my
bierzemy pod uwagę i tak zostało wskazane w tej uchwale rozpoznającej protest wyborczy,
że bierze się pod uwagę miejsce zamieszkania, a więc oświadczenie danej osoby, że dana
osoba zamieszkuje w danej miejscowości i ma taki zamiar zamieszkiwania, więc
wykonywanie działalności gospodarczej, czy pracowanie jeżeli ta osoba nie ma tam zamiaru
stałego pobytu, jakby nie przesądza o tym, że dana osoba nie należy do wspólnoty
samorządowej i nie może brać udziału w głosowaniu. Natomiast tutaj w odpowiedzi, kwestia
jakby dokonywania analizy czy polemiki z pełnomocnikiem wnioskodawcy nie ma znaczenia.
Sprawa została przez Wysoką Radę rozpatrzona i ewentualnie jak zostało to wielokrotnie
powiedziane, również wnioskodawca został pouczony, jeżeli jest niezadowolony
z rozstrzygnięcia Wysokiej Rady może wnieść skargę do wojewódzkiego sadu
administracyjnego. Wówczas wojewódzki sąd rozstrzygnie czy rada gminy podjęła uchwałę
w sposób prawidłowy.
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Radna Beata Najbar: analizując ten watek, ponieważ on bezpośrednio mnie dotyczy myślę,
że nie tylko mnie, ale wielu osób, bo mamy takie sytuacje, że mamy dzieci, które pracują
w innym mieście, ale przyjeżdżają do domu. Więc czy te osoby pełnoletnie one w jakiś
sposób mogą być dyskryminowane, czy one są mieszkańcami, czy one nie są. Mam taką
sytuację osobiście w domu, czy mój mąż może brać udział w takich wyborach, czy on nie ma
prawa udziału w takich wyborach samorządowych. Mam osobisty taki dylemat, chociaż
w tych wyborach na sołtysa nie brał udziału, bo nie przyjechał, ale czy gdyby był, czy mógłby
brać udział. Czy moja córka zamieszkująca w Krakowie, tam pracująca, ucząca się, czy ona
by mogła brać udział. Czy ona jest członkiem, czy ona nie jest członkiem społeczności
lokalnej. To jest polemika. Uważam, że tutaj dyskryminacja wkradłaby się nam bardzo łatwo,
bo analizując swój własny przypadek, nie jest to wszystko takie oczywiste.
Innych głosów nie zabrano.
Ad. 9
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne
– Krzysztof Podkul zamknął VIII Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Podkul

