P R O T O K Ó Ł NR IX/2019
z sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 2 sierpnia 2019 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1300 i trwała do godz. 1355.
Obecni radni wg listy obecności. Obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Dariusz Homotnik
– usprawiedliwiony.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Mateusz Liput
- Agnieszka Filar
- Mariusz Ślusarczyk
- Stanisław Ziomek

- Wójt 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) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników;
b) powołania oraz zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej działającej przy
Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku
Wyżnym;
c) zmiany uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych;
d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok;
f) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krościenko Wyżne na lata 2019-2024.
7. Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce
między sesjami.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. 1
Rozpoczynając IX Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne Przewodniczący Rady –
Krzysztof Podkul otworzył obrady, powitał wszystkich radnych oraz obecnych na
posiedzeniu.
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Ad. 2
W drugim punkcie porządku obrad prowadzący posiedzenie – Krzysztof Podkul
na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi
quorum, przy którym Rada Gminy Krościenko Wyżne może ważnie obradować
i podejmować uchwały.
Ad. 3
Następnie przystąpiono do przyjęcia porządku obrad.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zauważył, że radni otrzymali porządek obrad
IX sesji wraz z zawiadomieniem o terminie jej zwołania oraz projektami uchwał. Wobec tego
dopytał w kwestii ewentualnych wniosków lub uwag do porządku.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zawnioskował
o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał umieszczonych w podpunkcie d i f tj. projektu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz projektu w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata
2019-2024.
Uzasadniając złożony wniosek wyjaśnił, że chciał w kilku słowach odnieść się do usunięcia
z porządku obrad ww. punktów, żeby to nie było takie zdjęcie, na zasadzie że się nam
podoba. Zorientował, że przedstawi krótkie uzasadnienie do negatywnej opinii Komisji
Budżetu i Finansów do uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 mln zł
z podziałem na 500 tys. tj. remont i przebudowę stołówki w Szkole Podstawowej
w Krościenku Wyżnym (200 tys. zł) i budowa budynku użyteczności publicznej
w Krościenku Wyżnym (300 tys. zł). Objaśnił, iż pozostałe 500 tys. zł w propozycji uchwały
było przeznaczone jako rezerwa w banku do ewentualnego wykorzystania. Odnosząc się do
punktu d czyli kredytu na modernizację stołówki, na którą otrzymaliśmy dotację w wysokości
80 tys. zł stwierdził, że: mamy projekt, ale projekt jest bez uzgodnień Straży Pożarnej,
Sanepidu, bez kosztorysu budowlanego, analizy kosztów wyposażenia, zatrudnienia oraz
wyliczeń ile tam jednorazowo może dzieci przebywać, co jest ważne pod kątem w ilu
transzach lub grupach będą mogły dzieci z tej stołówki korzystać oraz tego ile potrzeba
zatrudnić osób. Może będzie decyzja rady, że może nie stołówka tylko jadalnia. Dlatego
czeka nas więcej dyskusji, nie zaciągajmy kredytu tak w ciemno. To jest odnośnie stołówki.
Na pewno radni do tych podpunktów dołożą coś. Odnośnie budynku użyteczności publicznej
komisja stwierdziła, że na obecnym etapie nie mamy projektu zakończonego, czy jest
w trakcie realizacji, nikt nie widział tego projektu, w związku z tym nie mogliśmy się do
niego ustosunkować. Kosztorys też nie wiemy, w jakiej kwocie ten obiekt będzie nas
kosztował, czy nas stać będzie, czy trzeba poczekać na dotacje, bo jeżeli zaczniemy budowę
to nie skorzystamy z dotacji. W związku z tym krótkim wyjaśnieniem, chciałem uzasadnić
zdjęcie z porządku obrad, aby dalej nad tymi punktami i tematem pracować.
Wójt Gminy – Mateusz Liput zawnioskował o:
1) usuniecie z punktu 6c projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, a w jego miejsce
wprowadzić projekt uchwały:
6c) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów
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komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
2) aby w punkcie 6 wprowadzić dodatkowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół
dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne.
Radny Tomasz Niżnik: chciałem dodać do tego co mówił Przewodniczący Komisji Budżetu,
taki wniosek i propozycja, ażeby dyskutować na temat takich ważnych spraw jak kredyty na
łączonych komisjach, czyli takie tematy jak kredyt jeżeli chodzi o stołówkę, czy też budynek
użyteczności publicznej. Żeby w takich rozmowach jak wczorajsza na Komisji Budżetu
i Finansów brali udział wszyscy radni, czyli wszystkie komisje, bo dotyczy to zarówno
komisji oświaty, jeżeli chodzi o stołówkę, budynek użyteczności publicznej tak samo komisja
gospodarcza. Żebyśmy wszyscy dyskutowali bo na prawdę wiele rzeczy wczoraj padło na tej
komisji i po prostu trzeba by było od nowa wszystko dzisiaj analizować, tłumaczyć. Tutaj pan
przewodniczący po prostu w skrócie przedstawił te argumenty, które padły wczoraj. Także
pani Przymusińska Aleksandra przedstawiła takich rzeczowych informacji na temat tych
tematów.
Wobec braku innych wniosków Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił
do przegłosowania wniosku w sprawie wykreślenia punktu dotyczącego zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul stwierdził, że wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił do przegłosowania wniosku
nr 2 w sprawie wykreślenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2019-2024.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul stwierdził, że wniosek został przyjęty.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił do
przegłosowania wniosku nr 3, aby w punkcie 6 lit. c wprowadzić projekt uchwały w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
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za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul stwierdził, że wniosek został przyjęty.
W kwestii formalnej radny Zenon Lenart zwrócił uwagę iż: w związku z tym, że został
zdjęty punkt dotyczący zaciągnięcia kredytu, w konsekwencji tego należy zmienić projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie, bo tam była już kwota wpisana. Potrzeba, ażebyśmy
się zapoznali i mieli po prostu ten nowy projekt.
Radca Prawny Mariusz Ślusarczyk: to jest kwestia ustalenia porządku obrad. Nie
zmieniamy kwestii związanej z uchwałą w sprawie zmian w budżecie. Zostaje ona
w porządku obrad i dyskusja nad zmianą uchwały budżetowej będzie w tym punkcie.
Kolejno Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił do przegłosowania wniosku
nr 4 o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla
których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul stwierdził, że wniosek został przyjęty,
a projekt uchwały zostanie rozpatrzony w punkcie 6 poświęconym rozpatrzeniu projektów
oraz podjęciu uchwał jako litera d.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił
do przegłosowania porządku obrad z uwzględnieniem wprowadzonych poprawek i zmian.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne
przyjęła porządek obrad IX sesji.
Ad. 4
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Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Gminy Krościenko
Wyżne z dnia 27 czerwca 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 27czerwiec do 2 sierpień 2019 r.:
 z uwagi na czerwcową ulewę, której skutki dały się we znaki licznemu gronu mieszkańców
zwróciłem się z prośbą do Powiatowego Zarządu Dróg o przebranie rowów przy ulicach
Północnej, Południowej, Marynkowskiej, Kasztanowej i Dworskiej. Prace zakończyły się
początkiem lipca. Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg dokonali również miejscowych
popraw chodnika przy ulicy Północnej.
 dokonywane są prace z usuwaniem roślinności, która wyrosła na chodnikach w naszej
gminie.
 przy ulicy Marynkowskiej w okolicy mostu usunięto zakrzaczenia, jak również
oczyszczono korytka, w których niedrożność spowodowała zalewanie sąsiednich posesji.
 trwa procedura związana z usuwaniem drzew i zakrzaczeń z posesji sąsiadujących
bezpośrednio z pasem drogowym dróg powiatowych.
 rozpoczęto budowę chodnika łączącego ulicę Dworską w naszej miejscowości z ulicą
Wiklinową w Mieście Krosno.
 po decyzji Rady Ministrów teren byłego lotniska Iwonicz pozostanie w granicach
administracyjnych Gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe.
 w dniu 16 lipca br. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
publicznego na dostawę pn. „Wyposażenie nowo wybudowanego budynku użyteczności
publicznej w Pustynach”. Umowę w postępowaniu zawarto 24 lipca. Termin wykonania
dostawy określono na 14 sierpień.
 w analizowanym okresie zawarto również umowy na wykonanie dokumentacji
projektowej przebudowy pomieszczeń budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Krościenku Wyżnym tj. stołówka, budowę oraz modernizację dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w obrębie działek nr 2463 i 3410 położonych w Krościenku Wyżnym.
 wykonano dokumentację projektową dla zadania przebudowa drogi gminnej nr 11495R ul.
Księża wraz z budowa chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne. Jest możliwość
dofinansowania na 2020 r. Byłaby to budowa chodnika po drugiej stronie ulicy Księżej.
 wynajem sali na imprezę plenerową pn. „Krościeńskie dni Siekiernika”, wykonanie
dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej dla działek
w miejscowości Krościenko Wyżne” w ramach zadania budowa wodociągu w Gminie
Krościenko Wyżne”.
W okresie międzysesyjnym wydano następujące zarządzenia:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 83 /2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2019 rok;
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 84 /2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami na 2019 rok;

6

3) ZARZĄDZENIENR V/ 85 /2019 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu tego świadczenia;
4) ZARZĄDZENIE NR V/ 86 /2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczenia wychowawczego;
5) ZARZĄDZENIE NR V/ 87 /2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczenia wychowawczego;
6) ZARZĄDZENIE NR V/ 88 /2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczenia wychowawczego;
7) ZARZĄDZENIE NR V/ 89 /2019 w sprawie przyjęcia do ewidencji środków trwałych Gminy
Krościenko Wyżne otrzymanych nieodpłatnie z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
składników rzeczowych majątku ruchomego;
8) ZARZĄDZENIE NR V/ 90 /2019 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia
przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Krościenko Wyżne
oraz powołania Komisji przetargowej;
9) ZARZĄDZENIE NR V/ 91 /2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy
Krościenko Wyżne do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
10) Z A R Z Ą D Z E N I E NR V/ 92 /2019 w sprawie zakończenia zadania inwestycyjnego
o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Krościenku Wyżnym”;
11) ZARZĄDZENIE NR V/ 93 /2019 w sprawie przyjęcia na stan środków trwałych
wybudowanego w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Krościenko
Wyżne” środka trwałego pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami przy ul. Dukielskiej
w Pustynach;
12) ZARZĄDZENIE NR V/ 94 /2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji
oraz zasad przygotowania i funkcjonowania Stałego dyżuru Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
Radni nie zabrali głosu.
Ad. 6a)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Przypomniał, że:
do 30 czerwca 2019 r. do rady gminy mogli być zgłaszani kandydaci na ławników sądów
powszechnych. Zgodnie z art. 162 § 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, rady
gmin muszą zasięgnąć od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego
Policji informacji o kandydatach na ławników. Przedmiotowa uchwała zawiera stosowne
upoważnienie Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne do wykonania uchwały,
tj. do wystąpienia w imieniu Rady Gminy Krościenko Wyżne do właściwego Komendanta
Wojewódzkiego Policji o informacje o kandydatach na ławników. W przypadku wyborów
ławników dokonywanych przez Radę Gminy Krościenko Wyżne właściwym organem do
udzielenia informacji o kandydatach na ławników jest Komendant Wojewódzki Policji
w Rzeszowie. Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych, informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach
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określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. Ławnik
bowiem w wymiarze sprawiedliwości pełni funkcję tożsamą z funkcją pełnioną przez
sędziego zawodowego. Stąd też zasadne jest zapewnienie, iż na podstawie uzyskanych od
organów Policji informacji o kandydatach zostaną wybrane ławnikami osoby o niewątpliwie
nieskazitelnym charakterze. Wydana przez organy Policji opinia o kandydatach na ławników
stanowić będzie podstawę do opracowania przez powołany na czerwcowej sesji Rady Gminy
Krościenko Wyżne zespół, który opracuje opinię o wszystkich prawidłowo zgłoszonych
kandydatach na ławników pod względem spełniania przez nich niezbędnych przesłanek do
pełnienia tej funkcji.
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 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt.
W otwartej dyskusji głosów nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zasięgnięcia
od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
(uchwała w załączeniu).
Ad. 6b)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz zwołania
pierwszego posiedzenia Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym
Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Objaśnił, że:
zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej przy samodzielnym publicznym
zakładzie opieki zdrowotnej powołuje się radę społeczną, która jest organem inicjującym
i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład oraz organem doradczym kierownika
zakładu opieki zdrowotnej. Powoływanie rady społecznej jest uprawnieniem podmiotów
tworzących, mieszczącym się w zbiorze uprawnień organizacyjno-personalnych. W związku
z upływem kadencji dotychczasowej Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym
Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym niezbędne jest
powołanie nowej Rady Społecznej, z uwagi na potrzebę zachowania ciągłości pracy oraz
płynności decyzyjnej w sprawach dotyczących SPG ZOZ. Zgodnie z przepisami ustawy
o działalności leczniczej w skład rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym nie
będącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu
terytorialnego wchodzą:
- przewodniczący, tj. wójt lub osoba przez niego wskazana,
- przedstawiciel wojewody,
- przedstawiciele wybrani przez radę gminy (w liczbie nieprzekraczającej 15 osób).
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Obowiązująca uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 24 maja 2019
r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym określa, że liczba członków Rady Społecznej tutejszego
Ośrodka Zdrowia wynosi 5 osób. Mając na uwadze powyższe, w tym przepisy ustawy
o działalności leczniczej stanowiące, iż pierwsze posiedzenie rady społecznej zwołuje
podmiot tworzący niezbędnym jest wytypowanie 5 przedstawicieli Rady Gminy Krościenko
Wyżne oraz określenie terminu zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej działającej
przy SPG ZOZ w Krościenku Wyżnym.
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 Komisja po dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt
i zaopiniowała jako wniosek skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym. Sprecyzował, iż przedstawiciele proponowani
przez Komisję to:
a) Podkul Krzysztof,
b) Ronowski Krzysztof,
c) Wierdak Stanisław,
d) Florek Elżbieta,
e) Aftanas Marek.
Wytłumaczył, że jednocześnie zaproponowano termin pierwszego posiedzenia na dzień
20 sierpnia 2019 r.
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabrali głosu, wobec czego
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w zakresie § 1 tj. powołania Rady SPG ZOZ oraz
§ 2 tj. zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie nad przyjęciem
projektu uchwały wraz z poprawkami. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, ze Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie powołania oraz
zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym
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Publicznym Gminnym
(uchwała w załączeniu).

Zakładzie

Opieki

Zdrowotnej

w

Krościenku

Wyżnym

Ad. 6c)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Stwierdził, że:
zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach na radzie gminy ciąży obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Górne stawki określone w uchwale
są stawkami maksymalnymi, jakie mogą stosować firmy świadczące usługi w zakresie
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe i transportu
nieczystości ciekłych na terenie naszej gminy. Dzięki podjętej uchwale właściciele
nieruchomości korzystający z usług różnych przedsiębiorców będą ponosić z tego tytułu
opłaty na podobnym poziomie cenowym, przy jednoczesnym zachowaniu jakości świadczeń.
Przedsiębiorcy mogą regulować ceny za wykonane usługi, jednak nie mogą przekroczyć
górnych stawek opłat określonych przez radę gminy w uchwale. Górne stawki opłat określone
w niniejszej uchwale znajdują również zastosowanie w przypadku, gdy właściciele
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne nie zawarli umów
z żadną firmą prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jak
również nie posiadają dowodów dokonania płatności za ww. usługi. W tej sytuacji, wójt
gminy wydaje decyzję ustalającą obowiązek uiszczania opłat za odbiór odpadów
komunalnych według stawek określonych w przedmiotowej uchwale. Tej samej procedurze
podlegają również sprawy związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych przez
właścicieli nieruchomości. Stawki opłat określone w uchwale zostały ustalone na podstawie
analizy danych przedstawionych przez podmioty świadczące usługi odbioru odpadów
komunalnych oraz usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, działające na
terenie Gminy Krościenko Wyżne. W porównaniu do dotychczas obowiązującej uchwały
określającej górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i ich transportu, proponowane
stawki opłat są stawkami brutto. Ustalenie górnych stawek opłat jako stawek brutto, jak
wynika z utrwalonej linii orzeczniczej musi uwzględniać podatek od towarów i usług, jeżeli
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż usługi podlega obciążeniu takim podatkiem.
Dodam, że w projekcie uchwały proponowane jest 350 zł za 1 m3 odpadów komunalnych
zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny oraz 175 zł brutto za 1 m3 odpadów
komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji
Budżetu i Finansów.
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Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że
Komisja w składzie 4 osobowym pozytywnie opiniuje projekt uchwały, 4 głosy „za”.
W otwartej dyskusji głosów nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (uchwała w załączeniu).
Ad. 6d)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla
których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Stwierdził, że
przygotowany projekt uchwały związany jest z postępowaniem nadzorczym wszczętym
przez Wojewodę Podkarpackiego, w stosunku do uchwały podjętej na ostatniej sesji,
z dnia 27 czerwca 2019 r. określającej zasady udzielania stypendiów motywacyjnych dla
wybitnie uzdolnionych uczniów. W stosunku do pojętej uchwały organ nadzoru
dokonujący jej kontroli pod względem zgodności z przepisami prawa wskazał, iż ustalenie
zasad przyznawania pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, możliwe jest wówczas,
gdy wcześniej przyjęty został przez daną jednostkę samorządu terytorialnego regionalny
lub lokalny program, o jakim mowa w art. 90t ust. 1 ustawy. Organ nadzoru zauważył,
iż ustawodawca w pierwszej kolejności zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do
przyjęcia programu, będącego aktem o charakterze wewnętrznym, wyznaczającym
kierunki działania w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Dopiero wówczas w oparciu o dany program organ stanowiący winien określić
szczegółowe warunki, formy i zakres udzielanej pomocy o charakterze motywacyjnym
dla uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach. Mając powyższe na uwadze
zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty został
przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla których organem
prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne. Przyjęcie przedmiotowego programu
i podjęcie uchwały doprowadzi do umorzenie postępowania zmierzającego do
stwierdzenia nieważności podjętej uchwały dotyczącej zasad udzielania stypendiów
motywacyjnych dla wybitnie uzdolnionych uczniów. Projekt uchwały wprowadzający
Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających
do szkół dla których organem prowadzącym jest nasza gmina zakłada i umożliwia
przyznawanie uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej stypendium o charakterze
motywacyjnym za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczno-sportowe. Realizacja
przedmiotowego Lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży
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odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu naszej gminy.
Kwotę przeznaczoną na stypendia w danym roku będzie ustalała uchwała budżetowa.
Szczegółowe zasady udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym, formy i zakres tych świadczeń oraz tryb postępowania w tych sprawach
określi odrębna uchwała podjęta przez Wysoką Radę. Podjęcie uchwały w sprawie
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko
Wyżne przyczyni się w szczególności do wzrostu motywacji uczniów i większej
aktywności w podejmowaniu wyzwań związanych z uczestnictwem w konkursach,
olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i sportowych.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii do projektu
przez Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja po zgłoszeniu jako dodatkowy punkt obrad przez pana
wójta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 5 głosów „za”.
W otwartej dyskusji głosów nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół
dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne (uchwała w załączeniu).
Ad. 6e)
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Filar przedstawiła projekt uchwały wg zwiększeń oraz
zmniejszeń w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej –
projekt w załączeniu. Stwierdziła ona, że: na Komisji Budżetu i Finansów pan wójt
wprowadził autopoprawki do projektu uchwały polegające na wykreśleniu § 4 w rozdziale
drogi wewnętrzne (chodzi o zadanie „budowa drogi do budynku użyteczności publicznej
w Pustynach” w kwocie 37 000,67 oraz wykreślenie § 5, który zawierał zwiększenie planu
wydatków o kwotę 500 000,00 zł na następujące zadania: 300 000,00 zł „budowa budynku
użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym oraz „Remont i przebudowa stołówki
w Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym” kwota 200 000,00 zł). Po tych
autopoprawkach uchwała przedstawia się następująco:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 363,00 zł, w tym w rozdziale 80101 Szkoły
podstawowe, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie
z ubezpieczenia/ – 20 018,00 zł oraz rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, paragraf
6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych – 15 345,00 zł;
zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 35 363,00 zł, w tym w rozdziale 75412
Ochotnicze straże pożarne – „Zakup ratowniczego zestawu pneumatycznego dla OSP
Krościenko Wyżne” 15 345,00 zł oraz w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – Zakup
usług pozostałych – 20 018,00 zł;
zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 955,00 zł, w tym w rozdziale 75212
Pozostałe wydatki obronne, paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie
800,00 zł, oraz w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, paragraf 4210 Zakup
materiałów i wyposażenia – 155,00 zł. Jest to wkład własny do projektu;
zwiększa się plan wydatków o kwotę 955,00 zł, w tym w rozdziale 75212 Pozostałe
wydatki obronne, paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł
i paragraf 4220 Zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł, oraz w rozdziale 75412
Ochotnicze straże pożarne, paragraf 6060 Zakup ratowniczego zestawu pneumatycznego
dla OSP Krościenko Wyżne – 155,00 zł;
zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 433,00 zł, w tym w rozdziale 75023 – Urzędy gmin
(miast i miast na prawach powiatu) – 433,00 zł oraz w rozdziale 90005 Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu w kwocie 6 000,00 zł dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego;
ogółem przychody po zmianie wynoszą 1 217 587,95 zł. Po zmianach deficyt wynosi
1 417 587,95 zł. Źródłem jego pokrycia będą wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy. Kwota 300 000,00 zł przeznaczona jest na spłatę kredytu zaciągniętego
w latach ubiegłych;
udziela się dotacji celowej dla Gminy Krosno w kwocie 6 000,00 zł na realizację projektu
pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz
Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko
Wyżne”.

Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii przez Komisję
Budżetu i Finansów.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że opinia jest pozytywna, 4 głosy „za”.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie nad przyjęciem uchwały wraz z autopoprawkami.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, ze Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok (uchwała w załączeniu).
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Ad. 7
Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Bolesław Pudłowski przedstawił informację z posiedzenia Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 1 sierpnia 2019 r. Zorientował,
iż celem komisji było:
1) zaopiniowanie 2 wniosków w sprawie nabycia przez Gminę Krościenko Wyżne
nieruchomości, oznaczonych ewidencyjnie numerem: 4114/1 oraz 5180/1, oraz
2) zaopiniowanie 2 wniosków o sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
Krościenko Wyżne, oznaczonych ewidencyjnie numerem: 2815 oraz 2324.
W odniesieniu do powyższego poinformował, że: Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała złożone wnioski w zakresie
nabycia przez gminę nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Chodzi
o działkę nr 4114/1 położoną przy Szkole Podstawowej oraz działkę nr 5180/1 stanowiącą
łącznik pomiędzy ulicą Kościelną a Graniczną w Pustynach. Dodał, że: jedyne zastrzeżenia to
wysoka cena za 1 ar. Wytłumaczył, że: w pierwszym przypadku jest to cena 1 000 zł,
w drugim przypadku cena 1 462 zł, dlatego komisja zobowiązuje wójta do prowadzenia
dalszych negocjacji co do ceny nabycia tych działek. Z kolei w temacie sprzedaży przez
Gminę Krościenko Wyżne działki oznaczonej ewidencyjnie nr 2815, stanowiącej drogę
wewnętrzną - droga boczna od ulicy Kasztanowej, Komisja negatywnie zaopiniowała
sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. W głosowaniu oddano 4 głosy „przeciw”, przy
1 głosie „wstrzymującym się”. W kwestii złożonego podania brak jest ponadto możliwości
zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o co zawnioskowały osoby w złożonym
przez nich wniosku. Natomiast w temacie wniosku o sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr
2324, Komisja nie wydała opinii. W najbliższym czasie komisja odbędzie posiedzenie
wyjazdowe w celu zapoznania się z sytuacją jaka obecnie panuje na gruncie.
Radny Zenon Lenart: co prawda na razie nie bierzemy kredytu na budowę stołówki przy
szkole podstawowej, ale niepokoi mnie jeden fakt. Nie było w budżecie gminy takiego
zadania inwestycyjnego. Na jakiej podstawie pan wójt rozpoczął jakiekolwiek działania
w tym zakresie żeby uaktualnić dokumentację, żeby wystąpić o dofinansowanie. Takiego
zadania inwestycyjnego nie było w budżecie uchwalonym przez nas.
Wójt Gminy Mateusz Liput: zdarza się w roku budżetowym tak, że występują różnego
rodzaju zadania, które nie są zaplanowane w danym budżecie, jednak przy wysokości danego
dofinansowanie grzechem jest niespróbowanie i nieskorzystanie z takich zadań. Tutaj
niewątpliwie takim zadaniem była budowa stołówki. Z racji tego, że dokumentacja części
tego budynku Szkoły Podstawowej rozpoczęta była w 2004 r. wymagała tylko uaktualnienia
projektu. Z racji tego podjęliśmy wspólnie z dyrektorem szkoły próby odnowienia tej
dokumentacji i złożenia stosownych dokumentów do tego konkursu. Tutaj z 400 szkół, które
ubiegały się o dofinansowanie otrzymaliśmy dofinansowanie wraz z 39 innymi placówkami.
Ta kwota, którą otrzymaliśmy jest najwyższa w województwie i wynosi 80 tys. Czasami
zdarza się tak, że są zadania które nie są ujęte w budżecie, a są dofinansowane.
Radny Zenon Lenart: przepraszam bardzo, nie może się tak zdarzyć, żeby pan samowolnie
wprowadzał zadania inwestycyjne bez zgody rady gminy. To jest łamanie dyscypliny
finansów publicznych. Każde wydatkowanie środków których nie ma w budżecie jest łamanie
dyscypliny finansów publicznych. Komisja Rewizyjna, tutaj pan przewodniczący kiwa głowa
i przyzna mi rację. Więc uważam, że nie byłoby tutaj takich dyskusji niepotrzebnych
gdybyśmy normalnie procedowali, gdybyśmy najpierw przedyskutowali, wprowadzili zadanie
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do budżetu, a dopiero w konsekwencji tego występowali po środki itd. Następną sprawą jeżeli
chodzi o stołówkę, kontynuując ten wątek, to proszę Państwa mamy stołówkę w przedszkolu.
500 metrów dalej chcemy budować następną stołówkę w szkole podstawowej. Czy zdaniem
Wysokiej Rady nie ma tu jakiejś przesady, żeby co budynek budować stołówkę. Przecież tak
jak wczoraj tutaj na dyskusji było podnoszone. W szkole może ze stołówki skorzystać
z 200 osób, bo wiadomo, że wszyscy nie będą. W przedszkolu 140 jedna stołówka
w zupełności potrafi przygotować 400 posiłków, a logistycznie przewieść posiłki
z przedszkola do szkoły, czy ze szkoły do przedszkola to jest żaden problem. To jest 500
metrów za drogą. I teraz zobaczcie jaką mamy gospodarkę w naszej gminie. Czy ktoś myśli
o tym. Już w 2004 roku, czy ktoś zdawał sobie sprawę podejmując takie działania, czy jest to
gospodarne. Przez 15 lat sprawa leżała i dalej wracamy do tej przypsutej już kiełbaski. Żeby
tylko coś z tego ugrać, czy jest to rozsądne, czy jest to gospodarne. Czy my myślimy
o przyszłości naszej gminy czy myślimy tylko, żeby zbić kapitał, że to zrobimy czy tamto
żeby się przypodobać innym ludziom. Popatrzmy na to wszystko i weźmy sobie taką
refleksję. Ja nie będę tutaj dyskusji ciągnął bo nie o to chodzi. Temat jest na razie nieaktualny,
ale popatrzmy w perspektywę naszej gminy, czy takie działania są celowe, oszczędne,
gospodarne itd.
Radca Prawny Mariusz Ślusarczyk: odnoszą się do stwierdzenia pana radnego muszę
stwierdzić, że nie zgadzam się z pana sformułowaniem. Tutaj wójt składając wniosek
o dotacje otrzymał dotacje, czyli przysporzenie. Tutaj nie nastąpiło wydatkowanie środków.
Wydatkowanie środków by nastąpiło wówczas, gdyby wójt podpisał zobowiązanie dotyczące
realizacji inwestycji. W związku z tym, że wójt otrzymał tutaj zapewnienie otrzymania
dofinansowania na remont tej stołówki i jej sfinansowanie, część środków zawnioskował,
tutaj państwo przyjęliście na ostatniej sesji to zadanie w budżecie gminy jako dotacje.
Konsekwencją tej dotacji jest właśnie przedłożenie przez pana wójta projektu uchwały
w zakresie budżetu i projektu uchwały w sprawie kredytu, żeby to zadanie mogło być
zrealizowane, żeby środki mogły być wydatkowane na współfinansowanie tego zadania. Więc
tutaj dyscypliny finansów publicznych nie było, bo ta kwota nie została wydatkowana.
Radny Zenon Lenart: a projekt co sam się zrobił.
Radca Prawny Mariusz Ślusarczyk: jeśli chodzi o projekt, nie znam dokładnie szczegółów
jaka była kwota wydatkowana i z czego. Natomiast tutaj jakby mówienie o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych jest dużym nadużyciem.
Radna Aleksandra Przymusińska: wczoraj na komisji rzeczywiście bardzo merytorycznie
rozmawialiśmy akuratnie na temat stołówki szkolnej i kredytu, który miałby być zaciągnięty
na tą inwestycje i za zgodą osób, które uczestniczyły w rozmowie, bardzo ciekawej
rozmowie, bo tych pomysłów wpadało bardzo dużo, tą sprawę ustaliliśmy, że przenosimy na
sesje następną. Chcemy się spotkać w komisjach, chcemy porozmawiać, chcemy wysłuchać
głosu wszystkich, bo nie wszyscy mogli być wczoraj obecni, więc myślę, że przedstawianie
dziś przy punkcie, który nie jest już aktualny na dzisiejszej radzie niepełnych jednak
informacji mieszkańcom, byłabym bardziej wstrzemięźliwa i wstrzymałabym się
i poczekałabym na następną sesje, gdzie będziemy mogli przedstawić to co wypracujemy na
komisjach z naszymi pomysłami, czy sugestiami.
Radny Stefan Liput: chciałem zwrócić uwagę tak dla uzupełnienia, że tak jak pan radny
powiedział, że to jest budowa. To nie jest budowa tylko przystosowanie niektórych
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pomieszczeń. To jest bardzo istotne, bo budowa to ktoś może myśleć, że to jest następny
budynek. To jest przystosowanie pomieszczeń do stołówki.
Radny Stanisław Wierdak: jako jedyna szkoła nie ma stołówki. I faktycznie trzeba
pomyśleć o tym przedszkolu co mówił tu pan Lenart, żeby to połączyć, przenieść, żeby po
prostu ta stołówka była. Uważam, że temat jest do rozpatrzenia żeby to jakoś połączyć
i zrobić to jednak.
Wójt Gminy Mateusz Liput: ja zgadzam się z panią Aleksandrą, z panem Stanisławem
i myślę, że taka merytoryczna dyskusja na ten temat będzie przeprowadzona w okresie
międzysesyjnym tj. końcówką sierpnia.
Innych głosów nie zabrano.
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:
1) pismo mieszkańców ulicy Północnej dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnej
nr 2324. Przedmiotowa sprawa została celem wydania opinii przekazana Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
2) do wiadomości rady gminy odpowiedź na wniosek organów sołectwa w sprawie
przyspieszenia prac związanych z przebudową mostu na rzece Wisłok (ul. Mostowa).
Pismo skierowane do sołtysa sołectwa Krościenko Wyżne. W odpowiedzi na Państwa
wniosek w sprawie przyśpieszenia prac związanych z przebudową mostu na rzece
Wisłok w ciągu drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa w Krościenku Wyżnym
informuję, że na chwilę obecną przeprowadzana jest procedura związana z wyborem
wykonawcy prac projektowych tego zadania inwestycyjnego. Jednocześnie
nadmieniam, że termin opracowania projektu planowany jest na I kwartał 2020 r.
Ad. 9
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne
– Krzysztof Podkul zamknął IX Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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