P R O T O K Ó Ł NR X/2019
z sesji Rady Gminy KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 20 września 2019 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1300 z przerwą w godz. 1355–1430 i trwała do godz. 1510.
Obecni radni wg listy obecności. Obecnych 15 radnych.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Mateusz Liput
- Jan Omachel
- Agnieszka Filar
- Mariusz Ślusarczyk
- Stanisław Ziomek
- Anita Fal
- Tomasz Marosz

- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne,
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
- Radca Prawny Urzędu Gminy Krościenko Wyżne,
- Sołtys Sołectwa Pustyny,
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku
Wyżnym,
- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.

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

6.

7.
8.
9.
10.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2019 roku oraz informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
i instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym;
b) przystąpienia Gminy Krościenko Wyżne do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza
Karpackiego;
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego;
d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Informacja Wójta na temat sytuacji Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce
między sesjami.
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11. Zamknięcie obrad.

Ad. 1
Rozpoczynając X Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne Przewodniczący Rady –
Krzysztof Podkul otworzył obrady, powitał wszystkich radnych oraz obecnych na
posiedzeniu.
Ad. 2
W drugim punkcie porządku obrad prowadzący posiedzenie – Krzysztof Podkul
na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 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
X sesji wraz z zawiadomieniem o terminie jej zwołania oraz projektami uchwał. Wobec tego
dopytał w kwestii ewentualnych wniosków lub uwag do porządku.
1) Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul złożył wniosek, aby pkt 8 rozpatrzeć jako
pkt 6, a pozostałe punkty realizować zgodnie z kolejnością uwzględniającą wprowadzoną
zmianę w porządku, czyli dotychczasowy punkt 6 dotyczący rozpatrzenia projektów
uchwał oznaczony będzie jako punkt 7.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił do przegłosowania ww. wniosku.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że wniosek został przyjęty.
Następnie Wójt Gminy – Mateusz Liput zawnioskował o wprowadzenie w punkcie
7 dotyczącym rozpatrzenia projektów oraz podjęcia uchwał 3 dodatkowych projektów tj.:
1) projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
2) projektu zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród
ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz
dodatku mieszkaniowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krościenko
Wyżne,
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3) projektu w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów
w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko
Wyżne
Wobec braku innych wniosków Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił
do przegłosowania wniosków złożonych przez wójta.
1) wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na
dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że: wniosek został przyjęty. Projekt
uchwały zostanie rozpatrzony w punkcie 7 poświęconym rozpatrzeniu projektów oraz
podjęciu uchwał, jako lit. d. Natomiast dotychczasowy projekt uchwały w sprawie zmian
w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok zostanie rozpatrzony
jako lit. e.
2) wniosek o wprowadzenie projektu zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego nauczycieli szkół
prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że: wniosek został przyjęty. Projekt
uchwały zostanie rozpatrzony w punkcie 7 poświęconym rozpatrzeniu projektów oraz
podjęciu uchwał, jako litera f.
Radny Tomasz Niżnik: chciałbym zapytać czy nie zasadnym byłoby zrobienie przerwy, aby
się zapoznać z tym projektem uchwały, ponieważ dopiero go dostaliśmy i nie znamy tematu.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poinformował, że będzie możliwość zebrania się
komisji w przerwie.
3) wniosek o wprowadzenie projektu w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu
udzielania stypendiów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
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dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest
Gmina Krościenko Wyżne
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że: wniosek został przyjęty. Projekt
uchwały zostanie rozpatrzony w punkcie 7, poświęconym rozpatrzeniu projektów oraz
podjęciu uchwał, jako litera g.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul dopytał w kwestii ewentualnych wniosków.
Radny Stanisław Wierdak: mam taką uwagę, aby w przyszłości mniej tych punktów tak
w ostatniej chwili dodawać, żeby komisje mogły rozpatrywać.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: jeżeli chodzi o te dwa ostatnie wnioski, będzie
możliwość w przerwie zapoznać się i ewentualnie wydać opinie komisji.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił
do przegłosowania porządku obrad z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Zauważył,
że porządek obrad przedstawia się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2019 roku oraz informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
i instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
6) Informacja Wójta na temat sytuacji Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
7) Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym;
b) przystąpienia Gminy Krościenko Wyżne do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza
Karpackiego;
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego;
d) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków;
e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok;
f) zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania
nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno –
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8)
9)
10)
11)

wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego nauczycieli szkół prowadzonych przez
Gminę Krościenko Wyżne;
g) określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko
Wyżne.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce
między sesjami.
Zamknięcie obrad.

W zarządzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia przedstawionego porządku obrad
uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne
przyjęła porządek obrad X sesji.
Ad. 4
Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr IX/2019 z IX sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
Ad. 5
Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2019 roku oraz informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
i instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Filar przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2019 roku. Stwierdziła, że:
1) zgodnie ze sprawozdaniem półrocznym Rb – 27 S z planu wynoszącego po zmianach
21 573 426,86 zł wykonano dochody w wysokości 11 511 934,95 zł, co stanowi 53,36 %
planowanych dochodów.
2) otrzymane środki w formie dotacji celowych wykorzystano następująco:
a) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 – „Pozostała działalność” –
otrzymaną dotację w kwocie 15 157,86 zł wykorzystano w wysokości 14 860,65 zł.
b) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” –
otrzymano dotację w kwocie 20 589,75 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe
utrzymanie dróg powiatowych.
c) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”
– otrzymano dotację w kwocie 17 905,00 zł, wydatkowano – 16 173,00 zł na pokrycie
częściowych kosztów związanych z zatrudnieniem osób wykonujących prace z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie.
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d) dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa”:
- rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa” – z dotacji w kwocie 570,00 zł, wydatkowano kwotę 558,42 zł.
- rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie” – otrzymaną dotację w kwocie 7 346,15 zł przeznaczono na wydatki
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Krościenko Wyżne oraz na sfinansowanie wydatków transportu depozytów
z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.
- rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – otrzymaną dotację
w kwocie 18 796,67 zł wydatkowano na wydatki związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na pokrycie
kosztów przechowywania depozytu z tych wyborów.
e) dział 801 „Oświata i wychowanie”:
- rozdział 80104 „Przedszkola” – otrzymano dotację celową z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego na
terenie naszej gminy w kwocie 62 119,54 zł oraz dotację celową na realizację
własnych zadań bieżących gmin w kwocie 101 016,00 zł.
- rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – otrzymana dotacja w kwocie
80 000,00 zł miała zostać przeznaczona na realizację zadania wynikającego
z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
f) dział 852 „Pomoc społeczna”:
- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej”. Z otrzymanej dotacji w kwocie 5 448,00
zł, wydatkowano kwotę 5 446,90 zł.
- rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze”. Dotacja otrzymana
73 168,00 zł, wydatkowano kwotę 69 810,31 zł.
- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – otrzymano dotację w kwocie 76 869,00 zł,
wydatkowano 76 819,07 zł.
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – otrzymano dotację w wysokości
27 685,00 zł, wydatkowano 25 858,00 zł. Na zadania zlecone wydatkowano
1 827,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego
zadania.
- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Otrzymaną
dotację w kwocie 22 242,00 zł wydatkowano 18 382,00 zł na świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów
o ochronie zdrowia psychicznego.
- rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – otrzymano dotację w kwocie
22 600,00 zł, a wydatkowano 20 200,00 zł.
g) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:
- rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” –
otrzymano dotację w kwocie 48 000,00 zł.
h) dział 855 „Rodzina”:
- rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – otrzymano dotację w kwocie
1 999 800,00 zł, wydatkowano kwotę 1 986 794,16 zł.
- rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” –
otrzymano dotację w kwocie 1 011 523,00 zł, wydatkowano kwotę 1 008 574,60 zł.
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- rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” – otrzymano dotację w kwocie 597,00 zł,
wydatkowano 596,05 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej
Rodziny.
- rozdział 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” – otrzymano
dotację w kwocie 2 100,00 zł.
- rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – z otrzymanej dotacji
w kwocie 5 176,00 zł wydatkowano kwotę 5 175,33 zł.
3) zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30 czerwca 2019 r. na plan wydatków
wynoszących po zmianach 22 484 581,81 zł, wydatkowano kwotę 11 451 974,99 zł,
co stanowi 50,93 % planowanych wydatków. Wydatki budżetowe realizowano
sukcesywnie w miarę wpływów dochodów budżetowych przy zachowaniu terminów
płatności oraz celowości planowanych kwot. W ogólnym planie wydatków wydzielono
wydatki majątkowe w kwocie 3 206 469,00 zł, z czego na nakłady inwestycyjne
wydatkowano kwotę 1 537 269,64 zł, co stanowi 47,94 %. Na wydatki bieżące planowano
kwotę 19 278 112,81 zł, zrealizowano w wysokości 9 914 705,35 zł, co stanowi 51,43 %
planu rocznego wydatków bieżących. W poszczególnych działach przedstawia się to
następująco:
a) rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 18 945,42 tj. 0,19 % wydatków bieżących,
b) transport i łączność – 152 297,25 zł tj. 1,54 % wydatków bieżących,
c) gospodarka mieszkaniowa – 83 461,49 zł tj. 0,84 % wydatków bieżących,
d) informatyka – wydatkowano 42 127,50 zł, co stanowi 0,42 % wydatków bieżących,
e) administracja publiczna – 1 095 511,01 zł tj. 11,05 % wydatków bieżących,
f) urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa – 26 701,24 zł tj. 0,26 % wydatków bieżących,
g) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 71 313,75 zł tj. 0,72 %
wydatków bieżących,
h) obsługa długu publicznego – 9 654,53 zł tj. 0,10 % wydatków bieżących,
i) różne rozliczenia – 4 989,59 zł tj. 0,05 % wydatków bieżących,
j) oświata i wychowanie – 3 742 935,17 zł tj. 37,75 % wydatków bieżących.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Filar: chciałam doprecyzować jeżeli chodzi o rozdział
„Gimnazja”. Wczoraj na komisji padło pytanie, dlaczego jest taki mały procent
wykorzystania po I półroczu. Było to 58,14 %. Po przeanalizowaniu sprawozdania za
sierpień, ten procent wynosi ponad 70 %. Reszta z tej kwoty zostanie zarządzeniem
przeniesiona na szkoły podstawowe.
Radny Zenon Lenart: czyli tak jak mówiłem, tam są pieniądze.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Filar: są ale niewystarczające na pokrycie wszystkich
wydatków. Zostaną one przeniesione na szkoły podstawowe.
Zastępca Wójta Gminy– Jan Omachel: nie ma pieniędzy w sensie faktycznym, bo
nauczyciele zostali przeniesieni do podstawówki i de fakto te pieniądze pójdą na
podstawówkę na wynagrodzenia, które były planowane w gimnazjum tych samych
nauczycieli. Nic się nie zmieni w bilansie. W arkuszu organizacyjnym na rok szkolny było
wszystko dobrze zaplanowane, z wynagrodzeniem pełnym na gimnazjum do końca roku
szkolnego i następne w roku budżetowym. Tu jest ta rozbieżność rok szkolny i rok
budżetowy.
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Radny Zenon Lenart: panie wójcie mi nie trzeba tłumaczyć. Byłem dyrektorem szkoły
i ja ten plan znam, jak się arkusz konstruuje. Jest błąd w budżecie i nie powinna być ta
kwota zapisana, tylko kwota faktyczna. Nie będziemy dyskutować bo to nie ma sensu.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: Szanowni Państwo będzie czas na zabieranie
głosu. Bardzo proszę panią skarbnik o kontunuowanie.
k) ochrona zdrowia – 35 234,44 zł tj. 0,36 % wydatków bieżących,
l) pomoc społeczna – 491 318,09 zł tj. 4,96 % wydatków bieżących,
m) edukacyjna opieka wychowawcza – 117 835,85 zł tj. 1,19 % wydatków bieżących,
n) rodzina – 3 102 844,43 zł tj. 31,29 % wydatków bieżących w zakresie zadań własnych
i zleconych,
o) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 484 758,49 zł tj. 4,89 % wydatków
bieżących,
p) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 246 545,43 zł tj. 2,49 % wydatków
bieżących,
q) kultura fizyczna – 188 231,67 zł tj. 1,90 % wydatków bieżących.
4) ogółem w I półroczu 2019 r. wydatki majątkowe wynosiły 1 537 269,64 zł.
5) Główne zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2019 r. to:
1. Zakup, nabycie działek.
2. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Krosno.
3. Budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach.
4. Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne.
5. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta
Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul oddał głos Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej – Anicie Fal, celem przedstawienia wykonania budżetu instytucji
kultury za I półrocze 2019 r.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Anita Fal: mówiąc o naszym sprawozdaniu
z wykonania planu finansowego, wiąże się ono nierozerwalnie z tym co robimy, z naszą
działalnością. Nie będę tutaj szczegółowo czytać poszczególnych rubryk, państwo dostaliście
szczegółowo, jeśli jakieś pytania są do poszczególnych wydatków to chętnie wyjaśnię.
Jedynie co chciałabym dodać, że takie dodatkowe środki, które udało nam się uzyskać to
środki z fundacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Są to środki na realizację projektu
o finansach. Będziemy go realizować właśnie teraz w październiku, od października rusza
cykl szkoleń dla naszych mieszkańców. Zainteresowanie projektem jest bardzo duże, szczerze
powiedziawszy to w tym roku nawet przerosło nasze oczekiwania. Cieszymy się,
że mieszkańcy chętnie biorą udział w tym co im proponujemy. Udało nam się także
zakwalifikować do projektu mała książka, wielki człowiek. Jest to projekt skierowany do
rodziców i dzieci. Dzieci w wieku przedszkolnym urodzone w latach 2013-2016, które
zapiszą się do naszej biblioteki dostają od nas taki specjalny pakiet małego czytelnika –
książkę, poradnik dla rodziców o roli czytania. Jest to fajna sprawa, bardzo dużo osób z tego
korzysta. Tylko od września zapisało się już 30 dzieci. Dostaliśmy też dofinansowanie
w ramach zakupu nowości do bibliotek, który już teraz realizujemy. Jest to kwota 4600 zł,
która nie została tutaj uwzględniona, bo pojawiła się później. Jeżeli macie państwo jakieś
szczegółowe pytania co do naszego wykonania, chętnie udzielę odpowiedzi, bo tych
szczegółów nie będę państwu czytać.
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W dalszej kolejności Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul oddał głos Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Tomaszowi
Maroszowi, celem przedstawienia wykonania budżetu ośrodka zdrowia za I półrocze 2019 r.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Tomasz
Marosz: powiem tytułem wstępu, że Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej swoją działalność opiera na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Z tego tytułu otrzymuje przychód i z tego może realizować świadczenia medyczne dla
mieszkańców gminy. W planie finansowym na rok 2019 przyjęliśmy przychód 1 mln 195 tys.
zł. Okazało się w planie półrocznym, że koszty troszeczkę zostały przekroczone niż
zakładane. Wynika to z pewnych wydatków, które musieliśmy ponieść. Między innymi
musieliśmy zakupić taki drobny sprzęt do stomatologii. Zużyciu uległ także inkubator
i musieliśmy zakupić zgodnie z wymogami sanepidu. Ponadto wzrosły różne usługi, głównie
informatyczne. Chodzi o dostosowanie programu informatycznego do nowych wymogów
typu e-zwolnienia, czy e-recepty. Również koszty zostały zwiększone, ponieważ mamy
lekarza rezydenta, który przebywał na urlopie macierzyńskim, później rodzicielskim. Miał
również w palnie wykorzystać urlop wychowawczy, ale od sierpnia powrócił do pracy.
W związku z tym skorygowaliśmy ten plan finansowy. Generalnie możemy powiedzieć,
że działalność SPG ZOZ-u nigdy nie przyniosła ujemnego wyniku finansowego. Zawsze
zamykamy się z wynikiem finansowym dodatnim. Jeżeli są jakieś pytania to zachęcam do ich
zadawania.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul dopytał w kwestii pytań dotyczących
przedstawionych informacji.
Głosów nie zabrano.
Ad. 6
Informacja Wójta na temat sytuacji Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił wójta o przedstawienie zamierzeń
dotyczących planowanych zmian personalnych na stanowisku dyrektora SPG ZOZ-u
w Krościenku Wyżnym oraz przedstawienia informacji na temat planowanego otwarcia filii
SPG ZOZ w Pustynach. Zorientował, że chodzi o termin i zakres tj. w jakim charakterze ta
placówka będzie funkcjonowała. Zauważył, że pytania takie padły na Zebraniu Wiejskim
w Pustynach dwa tygodnie temu w niedziele i stąd też punkt obecny znalazł odzwierciedlenie
w obradach.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o pierwszą
część punktu, chciałem zakomunikować, że jeżeli chodzi o zmiany personalne jako takich, ani
takowych nie przewiduje. Sami Państwo radni wiecie, że cała procedura zmiany dyrektora
wymaga opinii rady społecznej SPG ZOZ. Komisję konkursowa podczas konkursu powołuje
rada gminy. Co do filii w Pustynach rozmawialiśmy z panem dyrektorem na temat jej
utworzenia. Pan dyrektor zwrócił się z pismem o zainteresowanie tym budynkiem przez
SPG ZOZ w Krościenku Wyżnym, celem utworzenia tam filii. Ten budynek jest już
częściowo umeblowany. Na zgłoszenie pana dyrektora upubliczniłem w prasie wykaz
pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Pustynach przeznaczonych do użyczenia
lub najmu. Po upływie wymaganego terminu podpiszemy z panem dyrektorem umowę
o utworzeniu filii. Planowany termin utworzenia filii SPG ZOZ w Pustynach to końcówka
października, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Jeżeli są pytania to proszę.
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Radny Tomasz Niżnik: chciałem panie wójcie poprosić o wyjaśnienie i ewentualnie
wytłumaczenie mieszkańcom, że nie będzie to kosztem mieszkańców z Krościenka Wyżnego.
Czyli czas pracy lekarzy będzie taki sam jak obecnie. Natomiast pewnie będzie dołożony
jakiś czas przeznaczony na filię w Pustynach.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Tomasz
Marosz: tak to nie będzie odbywać się kosztem skrócenia czasu pracy Ośrodka w Krościenku
Wyżnym, tylko chodzi o dołożenie, utworzenie dodatkowych godzi w Pustynach. Zobaczymy
jakie będą potrzeby mieszkańców Pustyn, czy to będą 2 dni czy 3 dni w tygodniu. Po prostu
dostosujemy to do potrzeb. Chodzi tu głównie o starszych pacjentów, którzy mają problem
z dotarciem do Ośrodka Zdrowia w Krościenku Wyżnym. Takie były cele i intencje
utworzenia tej filii od samego początku i mam nadzieje że uda nam się jak najszybciej tą filię
uruchomić.
Radna Beata Najbar: w związku z tą filią Ośrodka Zdrowia w Pustynach, pytanie o zakres
usług medycznych jakie będą tam świadczone dla mieszkańców. Czy coś wiadomo w tym
zakresie.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Tomasz
Marosz: zakres usług to podstawowa opieka zdrowotna. To jest przede wszystkim. Tam
byliśmy z panem wójtem, oglądaliśmy te pomieszczenia, aż tak dużo miejsca tam nie ma, aby
utworzyć dodatkowe miejsca. Generalnie, głównym ośrodkiem będzie pozostawało
Krościenko, a Pustyny to będzie wsparcie i pomoc głównie dla osób starszych, które po
prostu z lokomocją mogą mieć problemy. Chodzi o to, żeby one miały po prostu bliżej do
tego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przede wszystkim.
Innych głosów nie zabrano.
Ad. 7a
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu
działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Wskazał,
że projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia regulaminu działalności rady społecznej SPG ZOZ
w Krościenku Wyżnym. Wytłumaczył, że: tak naprawdę regulamin został przyjęty przez radę
społeczną, rada społeczna na pierwszym posiedzeniu uchwaliła ten regulamin, natomiast
formalnie regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez radę gminy. Dlatego
też rada społeczna zobowiązała wójta, żeby przedłożył projekt tego regulaminu Radzie
Gminy Krościenko Wyżne. Wraz z projektem uchwały dostaliście Państwo ten regulamin.
On tak naprawdę powiela w większości zapisy wcześniejszego regulaminu, w oparciu o który
wcześniejsza rada społeczna pracowała. Regulamin ten wchodzi w życie zatwierdzenia przez
Państwa w drodze uchwały.
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.
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W otwartej dyskusji głosów nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym (uchwała w załączeniu).
Ad. 7b
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Krościenko Wyżne do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Poinformował,
że: to porozumienie jest inicjatywą trzech starostów powiatu: krośnieńskiego, brzozowskiego
i strzyżowskiego. Objaśnił, że ogółem rzecz ujmując, chodzi o wymazanie takiego białego
punktu na mapie zrzeszeń samorządów, takie jak przykładowo sąsiednie samorządy mają
Dolinę Błękitnego Sanu czy inne. Celem stowarzyszenia jest upowszechnienie idei
samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie rozwoju, wspieranie uczestnictwa gmin
i powiatów zrzeszonych w tym stowarzyszeniu w programach unii europejskiej oraz
skutecznego wykorzystywania unijnych środków pomocowych. Myślę, że idea przystąpienia
jest słuszna. Dodam taką informację, że koszt jaki poniosłaby nasza gmina przystępując
do tego stowarzyszenia to 10 gr od mieszkańca gminy w stosunku rocznym.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji:
1) Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
w sprawie przystąpienia Gminy Krościenko Wyżne do Stowarzyszenia Samorządów
Pogórza Karpackiego.
2) Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że opinia komisji jest jednogłośnie
pozytywna.
3) Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały, 5 głosów „za”.
W otwartej dyskusji radny Krzysztof Ronowski: takie podstawowe pytanie dotyczące
funkcjonowania tego typu stowarzyszeń tj. koszt ich funkcjonowania. Czy mógłby przybliżyć
pan wysokość składki członkowskiej w stowarzyszeniu, bo to jest istotne.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: tutaj mówiłem przed chwileczką, że jest to 10 gr w stosunku
rocznym za mieszkańca gminy.
Radny Krzysztof Ronowski: to jest, że tak powiem końcowa wersja, czy początkowa.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: podejrzewam, że jest to kwota wyjściowa. Nie ukrywam,
że ona raczej będzie rosła.
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Radny Krzysztof Ronowski: to teraz tak dla porównania, żeby rada, wszyscy mieli
świadomość tego w jakich kosztach funkcjonują tego typu stowarzyszenia, czy też związki
międzygminne. Chciałem Państwu przeczytać kilka punktów dotyczących całkiem bliskiego
nam Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, która bardzo prężnie działa w pozyskiwaniu środków
unijnych i kosztów jego funkcjonowania, żebyśmy mieli świadomość. Szanowni Państwo,
budżet utrzymania takiego związku gminnego to około 2,5 mln zł po 20 latach pracy bardzo
intensywnej i bardzo dobrej w pozyskiwaniu środków unijnych. Niemniej jednak trzeba mieć
świadomość tego, że składki członkowskie tego typu działalności są uzależnione od wielu
czynników. Z tego co jest dostępne na BIP-ie oficjalnie i mam tutaj przed sobą budżet na
2019 rok, same składki podstawowe od gmin ściągane (w pozytywnym tego słowa ujęciu)
do funkcjonowania tego typu ciała to około pół miliona złotych. Do tego dochodzą składki
od gmin za uczestnictwo w danym projekcie, który uzyskuje dofinansowanie. Tak jak
powiedziałem, miejmy świadomość tego, że 10 gr to jest na papiery na początek, a potem się
zacznie. Potem zaczną być koszty biura, zatrudnienia osób, wyposażenia, koszty pozostałe
i te nasze udziały będą systematycznie rosły. Dziś wchodzimy z 10 gr, przyszłość może być
różna.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk: panie radny, należy odróżnić też związek gmin
d stowarzyszenia. Związek gmin ma bardzo sformalizowaną postać i rzeczywiście tam jest
zarząd, jest rada związku, dlatego te koszty funkcjonowania związku są dużo wyższe niż
stowarzyszenia. Natomiast dla porównania myślę, że należy się odnieść do stowarzyszeń
i płacenia składki na stowarzyszenia. Związek gmin jest jakby całkowicie inną formą
działania gminy. Gmina przystępując do związku gmin i przekazując pewne kompetencje
traci uprawnienia w tym zakresie na rzecz związku gmin, który przejmuje zadania
poszczególnych gmin w tym zakresie. Dlatego te koszty funkcjonowania związku gmin
są dużo wyższe niż stowarzyszeń.
Radny Krzysztof Ronowski: zgadzam się ze sformułowaniem mecenasa. Zaznaczam jednak,
że przyniosłem przykładowy materiał dotyczący sprawnie działającego ciała pozyskującego
środki na rzecz gmin, które reprezentuje. Natomiast stowarzyszenia również funkcjonują i są
obciążone również kosztami, czego nie zmienimy. Czytając w statucie, jest majątek, jest parę
innych rzeczy, nie zmienimy tego prawda. To tylko świadomość tego, ile nas może cokolwiek
kosztować. Forma prawna jest rzeczą bardzo ważną, ale pochodną. To jest porównanie.
Radny Zenon Lenart: trzeba spróbować. To znaczy tak, zawsze możemy wstąpić i możemy
wystąpić, zgodnie z tym co jest napisane tutaj w projekcie statutu, który czytałem.
Uregulujemy tylko za to co byliśmy składki, a jeżeli po prostu uzna rada, że nie po drodze
nam, jest to niekonieczne, szkoda naszych tych 560 zł na rok, bo tyle mamy mieszkańców,
to po prostu sobie spokojnie podniesiemy rękę i wystąpimy. Dajmy sobie szanse.
Radny Stanisław Wierdak: dyskutowaliśmy na komisji i w ten sam sposób podeszliśmy do
tematu, że trzeba spróbować.
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych:
- „za” głosowało 15 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
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Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia
Gminy Krościenko Wyżne do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego
(uchwała w załączeniu).
Ad. 7c
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Objaśnił,
że chodzi o pomoc dla Powiatu Krośnieńskiego na inwestycję jaką jest budowa dwóch
wyniesionych przejść dla pieszych na terenie naszej gminy w sołectwie Krościenko Wyżne.
Jedno z przejść miałoby zostać ulokowane w Krościenku Wyżnym przy ulicy Brzozowskiej
przy kościele parafialnym, drugie przy skrzyżowaniu ulic Mostowej i Północnej. Całkowity
koszt inwestycji to 37 tys. zł, nasz wkład wynosi 10 tys. zł.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji
Budżetu i Finansów.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Natomiast gwoli
uzupełnienia próg zwalniający na ulicy Północnej będzie jeden na skrzyżowaniu Północnej
z Mostową i będzie troszku niekorzystnie, będzie próg na przejściu z prawej strony jadąc
ulicą Mostową na Północną. To wynika z tego, że nie akurat nam się podobało tak, tylko nie
mamy dojścia, nie spełnia przejście z lewej strony, jak są sklepy, to przejście nie spełnia
warunków. Nie mamy tam dojścia żeby zrobić próg zwalniający. To jest pierwszy etap
i myślę, że kiedyś uda się zrobić drugi próg. Wtedy to będzie miało większy sens. To jest tak
w gwoli wyjaśnienia.
W otwartej dyskusji radny Dariusz Homotnik: tutaj odnośnie tego projektu uchwały. Mam
jeszcze jedną kwestię odnośnie progów zwalniających i przejść dla pieszych, tj. jak to się
będzie przedstawiało z umieszczeniem chociażby lustra jakiegoś przy skrzyżowaniu ulic
o których mowa tj. Mostowej i Północnej, bo wyjeżdżając z Mostowej w lewo naprawdę
uwierzcie, kto nie jechał, nie widział, jest czasami awykonalne wyjechać bezkolizyjnie.
Szczególnie jak samochody stoją koło sklepiku zlokalizowanego na górze. Wtedy kompletnie
już nic nie widać. Tam też ogrodzenie p. Szula zasłania w znacznym stopniu widoczność,
z prawej strony widać, z lewej strony nie widać. To nie jest tylko moje spostrzeżenie, ale
większości mieszkańców, którzy tamtędy przejeżdżają. Tak, że może rozważyć by zakup
takowego lustra. Nie jest chyba strasznym wydatkiem, a zlokalizować go możemy
przykładowo, koło przystanku i wtedy by to może troszeczkę ułatwiło ten wyjazd ludziom.
Tutaj tak samo jeżdżą rodzice z dziećmi do szkół, do przedszkoli.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: tutaj w uzupełnieniu, akurat do tego typu rzeczy właściwy
jest zarządca dróg, czyli Powiatowy Zarząd Dróg, niemniej jednak taki problem
zasygnalizuję.
Radny Krzysztof Ronowski: p. wójcie, czy na dalszym odcinku ulicy Brzozowskie do góry
są planowane tego typu inwestycje, bowiem mieszkańcy zgłaszali tego typu działanie. Tam
przekroczenia prędkości dość znaczne i niebezpieczeństwa na drodze są dość duże. Stąd
pytanie, czy przewidujemy tego typu rozwiązania, albo jakie w ogólne przewidujemy
rozwiązanie. Poszerzę to o jedna kwestię, dlatego, że pojawiła się i to dawno temu taka idea,
żeby jeszcze na krajowej nr 9 tego typu rzeczy zrealizować. Co prawda generalna dyrekcja
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wyprzedziła nasze niektóre działania jak zamontowała tam odcinkowy pomiar prędkości. Nie
zmienia to jednak postaci rzeczy, że w pewnym fragmencie drogi kierowcy pozwalają sobie
na dość mocne prędkości i mam przyjemność lub nieprzyjemność obserwowania
co wyprawiają motocykliści, tudzież młodzieńcy w swoich wspaniałych brykach. Osiąganie
prędkości ponad 130 km/h na tych odcinkach jest rzeczą całkiem normalną w dni wolne.
Tak, że jakieś działania by podjąć.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: tutaj pierwszym z tych etapów, dostałem też od Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po jednym z posiedzeń, to przyszło akurat niedawno,
opinie pozytywną i zostanie w pierwszej kolejności zainstalowane przejście dla pieszych, ale
nie wyniesione. To też na wniosek mieszkańców przy zakończeniu chodnika tego, który idzie
od strony budynku wikarówki, przejście na drugą stronę chodnika, który idzie dalej w stronę
ulicy Brzozowskiej. Jeżeli chodzi o progi zwalniające tutaj dokładnie zgłębię temat bo wiem,
że od tego typu rozwiązań Powiatowy Zarząd Dróg odchodzi z racji licznych protestów
użytkowników dróg, a przejście wyniesione musi być uwarunkowane tym, że musi być
przejście z chodnika na chodnik. Również jestem zainteresowany tym tematem.
Radny Bolesław Pudłowski: tylko chciałem dodać, że tutaj jeśli chodzi o to lustro przy tym
skrzyżowaniu, to nie tylko ułatwi w lewo skręt, ale również i w prawo. Żeby skręcić w prawo
to naprawdę trzeba długo patrzeć w lewo, czy tam coś nie nadjeżdża, czyli w obydwie strony
to ułatwi.
Radny Piotr Lorens: a jeśli chodzi o ulicę Szkolną to będzie ta inwestycja. Chodzi o te progi
zwalniające w przyszłym roku, bo z tego co wiem to ma być nie w tym, ale w przyszłym
roku.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: na chwilę obecną to też państwo usłyszycie w tym moim
sprawozdaniu z okresu międzysesyjnego, z tych środków, którymi dysponujemy udało się
zmienić projekt organizacji ruchu i wprowadzić ograniczenie prędkości do 30 km/h. To było
na wniosek mieszkańców nękanych uciążliwymi rajdami osób przyjezdnych i uczestników
drogi. Zostały zainstalowane dwie bariery przy szkole podstawowej, aby dzieci nie wybiegały
bezpośrednio na drogę. Tutaj będzie jeszcze trzecia bariera i przebudowa ogrodzenia, aby
umożliwić łagodniejsze wyjście ze szkoły i instalacja, przesunięcie przejścia dla pieszych
tutaj poza bariery. Jeżeli chodzi o progi zwalniające, mamy to na uwadze i w następnym roku
budżetowym będzie ta inwestycja dokończona, bo byliśmy tam z pracownikiem oraz
inspektorem na oględzinach. Trzy takie przejścia w chwili obecnej zaplanowaliśmy na
wysokości ochronki, szkoły podstawowej i między wjazdem na ulicę Szkolną a Ośrodkiem
Zdrowia, gdzieś w połowie prawdopodobnie na tym odcinku prostym.
Radny Stefan Liput: chciałem zapytać o ulicę Północną, o ten próg zwalniający. Czy tam
jest coś przewidziane przed p. Pelczarami, tam na tym łuku. Tam jest bardzo niebezpiecznie
i ciężko jest tam ludziom wyjechać z posesji.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: to jest okolica pizzerii. Tutaj na Komisji Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego początkiem roku sygnalizowałem ten temat, jednakże opinia komisji była
negatywna w tej kwestii. Podejrzewam, że temat wróci na pewno, bo to moje stanowisko było
podpierane podpisami mieszkańców tej okolicy, dla których to przejście wyniesione lub
jakiegoś rodzaju rozwiązanie, które spowolni prędkości uczestników ruchu, oni są również
zainteresowani tym tematem.
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Radny Dariusz Homotnik: p. wójcie, jeżeli tutaj ciągniemy odnośnie bezpieczeństwa,
rozmawiamy na ten temat, mówimy tutaj radny wspomniał o ulicy Północnej. Ja chciałbym
dalej kontynuować temat ulicy Północnej, czyli skrzyżowanie ulicy Północnej
i Marynkowskiej. Bo tam po prostu jeździ każdy jak uważa, chociaż na tym skrzyżowaniu
zjechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego jest awykonalne. I drugi punkt, który
interesuje mnie od dłuższego czasu, tutaj z p. wójtem rozmawiałem, odnośnie przejścia. Może
inaczej, może spowodowania wykonania jakiegoś tam odcinka chodnika, gdyż wiemy,
że musi być przejście z chodnika na chodnik, przy przejściu które mogłoby być usytuowane
koło „Groszka”, w stronę ścieżki pieszo-rowerowej. Tam nie ma żadnego połączenia.
Na samym początku tego roku wspominałem o tym i właśnie spowodowanie, nie wiem czy
ten próg zwalniający mógłby być, bo tam w godzinach koło 19 można sobie posłuchać jakie
prędkości są rozwijane przez niektórych kierowców. Tak, że tam przejść, czy wyjechać
z drogi lokalnej tj. ze swojej posesji na drogę publiczną powiatową, czasami to graniczy
z cudem, żeby się na kogoś nie „nadziać”.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: jeżeli chodzi o pierwsze pytanie z ulicą Marynkowską,
z krzyżówką, Powiatowy Zarząd Dróg do końca września zobligował się do zainstalowania
poziomego oznaczenia tak, aby było dostatecznie wiadomo kto ma pierwszeństwo, a kto tego
pierwszeństwa musi ustąpić. A jeżeli chodzi o przejście przy „Groszku”, też na komisji
bezpieczeństwa było to poruszone. Przejście dla pieszych zostanie zainstalowane, ale nie
będzie to wyniesione, gdyż zarządca drogi uznał, że na pierwszy rzut zostanie zainstalowane
zwykłe przejście dla pieszych, odpowiednio oznakowane, pod warunkiem tego, że powstanie
tam chodnik. Ale z racji tego, że nie mieliśmy przewidzianych środków na ten cel w budżecie
będziemy zobligowani do ewentualnego przychylenia się do tego w roku następnym.
Radny Bolesław Pudłowski: odnośnie skrzyżowania na ulicy Marynkowskiej. Ta sprawa
była również poruszana na zebraniu wiejskim. Jest to zaprotokołowane i protokół taki dotarł
też do p. wójta.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano.
W związku z awarią elektronicznego sytemu do głosowania Przewodniczący Rady Krzysztof Podkul ogłosił przerwę w obradach, celem przygotowania kart do
przeprowadzenia głosowania imiennego.
W czasie zarządzonej przerwy, po uprzednim usprawiedliwieniu się, obrady opuścił radny
Zenon Lenart. Po wznowieniu obrad w X sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne uczestniczyło
14 radnych.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie
imienne nad przyjęciem projektu uchwały.
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 stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego (uchwała w załączeniu).
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Ad. 7d
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na
dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Do urzędu gminy
wpłynął wniosek księdza proboszcza o udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Św. Marcina dofinansowania robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków z przeznaczeniem na wykonanie izolacji fundamentów przy naszym zabytkowym
kościele w Krościenku Wyżnym. Kwota dofinansowania, jaka miałaby zostać przez Wysoką
Radę przyznana to 10 tys. zł.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji
Budżetu i Finansów.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje 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 (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 dotacji
celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(uchwała w załączeniu).
Ad. 7e
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:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 149,10 zł w tym:
a) w dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 116 069,10 zł, z czego kwota 97 841,00 zł –
stanowi część oświatową subwencji ogólnej, kwota 18 228,10 zł stanowi zwrot części
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.;
b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 080,00 zł –
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
dofinansowanie zadania z zakresu usuwania z terenu Gminy Krościenko Wyżne
wyrobów zawierających azbest;
2) w związku z zwiększeniem planu dochodów zwiększeniu o kwotę 120 149,10 zł ulegają
wydatki, w tym:
a) w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 10 000,00 zł – pomoc finansowa dla
powiatu krośnieńskiego na dofinansowanie zadania: „Budowa wyniesionych przejść dla
pieszych w ciągach dróg powiatowych: nr 1971R Krościenko Wyżne -Iskrzynia
i nr 1973R Krosno-Iskrzynia w m. Krościenko Wyżne”;
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3)

4)

5)

6)

b) w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 8 228,10 zł – zakup materiałów
i wyposażenia;
c) w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 97 841,00 zł – wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń, z czego kwota 77 841,00 zł dotyczy szkoły podstawowej,
a kwota 20 000,00 zł przedszkola;
d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 080,00 zł –
wywóz azbestu;
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł, w tym:
a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 10 000,00 zł – „Budowa sieci
wodociągowej w gminie Krościenko Wyżne”;
b) w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 30 000,00 zł – „Przebudowa drogi gminnej
ul. Wąska w Krościenku Wyżnym”;
zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł, w tym:
a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 800,00 zł – zakup usług pozostałych;
b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10 000,00 zł – „Zakup, nabycie
działek”;
c) w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 10 000,00 zł – zakup materiałów
i wyposażenia;
d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9 200,00 zł –
„Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej”;
e) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000,00 zł –
dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele parafialnym
w Krościenku Wyżnym;
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
w wysokości 37 067,00 zł przeznacza się:
a) w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 34 020,00 zł – na realizację zadania
w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach
pasażerskich na obszarze Gminy Krościenko Wyżne oraz 3 047,00 zł na bieżące prace
na drogach gminnych.
ogółem przychody po zmianie wynoszą 1 254 654,95 zł. Po zmianach deficyt wynosi 954
654,95 zł. Źródłem jego pokrycia będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy oraz przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota 300 000,00 zł
przeznaczona jest na spłatę kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych.

Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji
Budżetu i Finansów.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt zmian w uchwale budżetowej na
bieżący rok, 5 głosów „za”.
Radny Krzysztof Ronowski: p. skarbnik, p. wójcie proszę o wyjaśnienie, cóż to się stało,
że zmniejszamy plan na ulicy Wąskiej o 30 tys. zł. Nie jestem członkiem komisji, więc nie
wiem jakie były dyskusje, ale proszę o wyjaśnienie.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: wszystko jest spowodowane tym, że jeszcze nie mamy od
wszystkich właścicieli nieruchomości przyległych zgód na ewentualne poszerzenie
wykonania tego odcinka i poszerzenie ulicy. Prowadzimy rozmowy, mamy nieuregulowaną
sytuację z dwom właścicielami, bo pojawili się spadkobiercy po jednym z współwłaścicielu
nieruchomości. Z kolei drugi przebywa poza granicami kraju. Był też trzeci, ale już udało się
osiągnąć porozumienie, aby odkupić 64 m2.
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Radny Krzysztof Ronowski: kontynuując pytanie, czy w tym roku w ogóle coś jeszcze
dokonamy na tej ulicy Wąskiej. Miał być robiony początek od tego fragmentu od Mostowej
do p. Michny. Czy tutaj coś ruszy w tym roku, czy to raczej przyszły rok.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: raczej przyszły rok, jeśli ustalimy stanowisko z tymi
właścicielami nieruchomości przyległych, których nam brakuje. Tutaj prawdopodobnie ruszy
to wszystko w przyszłym roku.
Innych głosów nie zabrano.
W związku z awarią elektronicznego sytemu do głosowania Przewodniczący Rady Krzysztof Podkul zarządził i przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały.
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 stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok (uchwała w załączeniu).
Ad. 7f
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno
– wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę
Krościenko Wyżne.
Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel przedstawił projekt uchwały (w załączeniu).
Objaśnił, że: zmieniło się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za pracę w dniu wolnym od pracy. W rozporządzeniu tym są nowe stawki, konkretnie płacy
zasadniczej i innych dodatków dla nauczycieli. W związku z tym, że wchodzi to 1 września,
my również w swojej uchwale jesteśmy zobligowani do dopasowania stawek, które mieliśmy
przyjęte jeszcze w 2009 r. i dopasowania tych stawek do obecnego rozporządzenia. W naszej
uchwale musimy zmienić § 6 ust. 1, że:
„§ 6. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym, że nauczycielowi któremu powierzono funkcję:
1) wychowawcy klasy w wysokości 300,00 zł za jedną klasę;
2) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w wysokości 300,00 zł za jedną
klasę;
3) doradcy metodycznego w wysokości 100,00 zł;
4) opiekuna stażu w wysokości 150,00 zł za jednego nauczyciela ubiegającego się
o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego.
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2. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym
przysługuje nie więcej niż dwom nauczycielom opiekującym się danym oddziałem.
3. Nauczyciel może być opiekunem stażu dla nie więcej niż dwóch nauczycieli
ubiegających się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego.”.
U nas do tej pory było, iż wychowawstwo klasy to było 100 zł, również nauczyciel
opiekujący się oddziałem przedszkolnym, również było 100 zł, doradca metodyczny tu był
rozdział od 100-150 zł, opiekun staż było 60 zł, natomiast ust. 2 i 3 w poprzedniej uchwale
nie było, jest to dodane do tych zmian. Dopowiem, że te zmiany były konsultowane ze
związkami zawodowymi i związki zawodowe nie wniosły uwag do tychże zmian. Uchwała
musi być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. To są te podstawowe zmiany, które w tej
chwili musimy wprowadzić i dopasować do istniejącego stanu prawnego w naszej oświacie.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii komisji do
projektu uchwały.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że opinia Komisji jest jednogłośnie pozytywna.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt, 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 (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 zmieniającą uchwałę w sprawie
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego nauczycieli szkół prowadzonych
przez Gminę Krościenko Wyżne (uchwała w załączeniu).
Ad. 7g
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych
warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla których organem
prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne.
O głos poprosił radny Stanisław Wierdak. Wytłumaczył, że: na posiedzeniu komisji
powstało szereg wątpliwości po zapoznaniu się z projektem uchwały i z załącznikiem co do
określenia szczegółowych warunków i trybu. Komisja upoważniła mnie, aby złożyć wniosek
o wycofanie tego punktu z dzisiejszych obrad, aby w szczegółowy sposób zapoznać się
i wnieść swoje uwagi do tego. Wobec tego wnioskuje o wykreślenie punktu dotyczącego
uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów
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w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie w sprawie złożonego przez
radnego wniosku, w sprawie wykreślenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla
których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne.
W zarządzonym 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 Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że wniosek został przyjęty.
Ad. 8
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: Wysoka Rado, pragnę przedstawić sprawy, które miały
miejsce w okresie międzysesyjnym, tj. w dniach od 2 sierpnia do 20 września 2019 r.:
- zakończone zostało zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszej przy ul. Dworskiej w Krościenku
Wyżnym”.
- zakończono realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów
rolnych”. Wykonano podbudowę drogi oraz nawierzchnię mineralno - bitumiczną odcinka
o długości 240 m, łączącego ścieżkę - pieszo rowerową z Iskrzynią. Część kosztów została
pokryta ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego.
- jak już wspomniano wcześniej, przy ulicy Szkolnej w Krościenku Wyżnym pojawiły się
elementy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej,
mieszkańców i innych uczestników ruchu. Są to barierki w okolicy przejścia dla pieszych
oraz znak drogowy zakazujący poruszania się z prędkością wyższą niż 30 km/h, jak
również znak ostrzegający o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci.
Mamy nadzieję, że wprowadzone elementy dobrze spełnią swoje zadanie.
- dzięki wsparciu naszej gminy udzielonego podczas dzisiejszej sesji dla Powiatu
krośnieńskiego zostaną zainstalowane dwa wyniesione przejścia dla pieszych, przy
kościele na ul. Brzozowskiej oraz skrzyżowaniu ulic Mostowej i Północnej.
- w dniu 11 września 2019 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Krościenko Wyżne”. Zadanie jest współfinansowane ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
- w analizowanym okresie zawarto również umowy na:
1) dostawę pn.: „zakup ratowniczego zestawu pneumatycznego dla OSP Krościenko
Wyżne” – zadanie współfinasowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości;
2) usługę pn.: „Przeprowadzenie dezynsekcji i dezynfekcji wyposażenia Izby Muzealnej
w Krościenku Wyżnym” – konserwacja eksponatów;
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3) wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci
wodociągowej do działek nr 3044/1, 3044/2 i 3048 w miejscowości Krościenko Wyżne”
w ramach zadania pn.: „Budowa wodociągu w Gminie Krościenko Wyżne”.
W okresie międzysesyjnym wydano następujące zarządzenia:
- w dniu 14 sierpnia:
1) zarządzenie NR V/ 101 /2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko
Wyżne na 2019 rok;
2) zarządzenie NR V/ 102 /2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami na 2019 rok;
3) zarządzenie NR V/ 103 /2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.
- w dniu 19 sierpnia:
1) zarządzenie NR V/ 104 /2019 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego
ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
- w dniu 28 sierpnia:
1) zarządzenie NR V/ 105 /2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krościenko Wyżne
za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze
2019 roku.
- w dniu 30 sierpnia:
1) zarządzenie NR V/ 106 /2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko
Wyżne na 2019 rok;
2) zarządzenie NR V/ 107 /2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami na 2019 rok;
3) zarządzenie NR V/ 108 /2019 w sprawie określenia zasad korzystania z samochodu
służbowego oraz norm zużycia paliwa w samochodzie służbowym w Urzędzie Gminy
Krościenko Wyżne.
- w dniu 5 września:
1) zarządzenie NR V/ 109 /2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do
projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok przez jednostki organizacyjne
Gminy Krościenko Wyżne, jednostki, których organizatorem lub założycielem jest Gmina
Krościenko Wyżne oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul dopytał w kwestii ewentualnych pytań.
Radni nie zabrali głosu.
Ad. 9
Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Zastępca Wójta Gminy – Jan Omachel: p. przewodniczący, szanowni radni, chciałem
wrócić do tego I półrocza i wykonania budżetu, bo tu nie została dokończona dyskusja
pomiędzy mną a jednym z radnych i chciałem wyjaśnić, pewne sprawy bo nie zgadzam się
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z takim stanowiskiem na jakim stoi tutaj radny. Dlaczego, już tłumaczę. Budżet, nad którym
pracujemy i debatujemy został uchwalony 28 grudnia zeszłego roku. W budżecie tym zgodnie
z arkuszem organizacyjnym szkoły i gimnazjum zostały przyjęte dwa działy – wydatki
dotyczące jedne gimnazjum, drugi szkoły podstawowej. I na bazie zatrudnienia, które w tym
czasie było wpisane w ten arkusz zostały wyliczone, nie na rok szkolny, a na rok budżetowy,
wynagrodzenia w gimnazjum i wynagrodzenia w podstawówce. I to zostało zapisane
w budżecie, bo wtedy nie było innych danych żeby cokolwiek zmieniać i przewidywać ile
zostanie nauczycieli w podstawówce, jak to się pozmienia etc. To może nastąpić dopiero
teraz, kiedy wiemy jak praktycznie układa się zatrudnienie w podstawówce i ilu nauczycieli
przeszło z gimnazjum, bądź poszło poza nasza szkołę. W związku z tym te zapisy, które tam
były planowane są zapisami dobrymi i prawidłowymi, sprawdzonymi prze Regionalną Izbę
Obrachunkową i jak państwo pamiętacie, żadnych uwag do tego nie było. Twierdzenie w tej
chwili, że jakieś są pieniądze, które można przerzucić i przełożyć, a które de fakto nie były
wykazane jest po prostu nieporozumieniem. W tej chwili, tak jak pani skarbnik powiedziała
zarządzeniem po zakończeniu września, a więc po rozliczeniu faktycznie wydatków
na gimnazjum, łącznie ze składakami łącznie za sierpień, ta kwota zostanie zmniejszona
z planowanej na tą, która została wykonana. Natomiast te pieniądze wszystkie, te środki
planowane, przejdą na szkołę podstawową, ale tu się nic nie zmieni w ilości pieniędzy na
oświatę. Tak, że nie ma tu dodatkowych środków, które by były de fakto do wydatkowania.
Jest to tylko kwestia zmiany zapisu w budżecie w oświacie w naszej szkole. To jest wszystko,
jeżeli ktoś tego nie rozumie to przykro mi, ale niestety tak to się planuje w budżecie.
Ad. 10
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 kancelarii adwokackiej w sprawie protestu wyborczego z dnia 25 marca 2019 r.
Przewodniczący odczytał pismo oraz treść udzielonej odpowiedzi na pismo.
2) petycja w interesie publicznym dotycząca wdrożenia polityki zarządzania konfliktem.
Przewodniczący poinformował, że petycja została przekazana celem opracowania
propozycji sposobu jej rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
3) pismo wójta gminy - informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2019 r.
4) pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych
radnych złożonych za 2018 rok.
5) pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych
pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych złożonych wg. stanu na 31 grudnia
2018 r. przekazanych przez wójta gminy.
6) pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące analizy oświadczenia majątkowego
złożonego przez Skarbnika Gminy w związku z odwołaniem ze stanowiska. Naczelnik
Urzędu Skarbowego informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy oświadczenia
majątkowego nie stwierdzono nieprawidłowości.
7) pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące analizy oświadczenia majątkowego
złożonego przez Skarbnika Gminy w związku z powołaniem na stanowisko. Naczelnik
Urzędu Skarbowego informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy oświadczenia
majątkowego nie stwierdzono nieprawidłowości.
8) wniosek o zwiększenie dotacji celowej z budżetu gminy, która została udzielona dla Klubu
Dziecięcego. Przewodniczący odczytał wniosek.

23

Głos zabrał radny Krzysztof Ronowski: p. przewodniczący, wysoka rado, przepraszam
bardzo, trochę zaspałem w sprawach w punkcie wcześniejszym, gdzieś przez przypadek
zobaczyłem sprawy różne pkt 12, nie ma go w programie ale jeżeli mogę. Panie wójcie,
w czasie naszej ostatniej rozmowy obiecałem panu pewne materiały, które pozwoliłyby nam
rzucić okiem na kosztorys budynku publicznego. Mam je przy sobie, w kilku słowach mogę
powiedzieć w czym rzecz. Otóż planujemy budowę budynku użyteczności publicznej.
Dostaliśmy do wiedzy kosztorys, dostaliśmy wyszacowanie kosztów tego wszystkiego.
Chciałem powiedzieć tak, że w listopadzie (mam potwierdzone harmonogramem naboru
wniosków) w Regionalnym Programie Operacyjnym jest nabór na domy pasywne – domy
użyteczności publicznej. Jest możliwość dofinansowania 80-85 % kosztów inwestycji.
Co więcej są też budynki, które w pierwszym konkursie w lutym tego roku zostały wybrane
do dofinansowania, więc można sobie zobaczyć jaki to jest zakres budynków na terenie
województwa podkarpackiego. Można pojechać do gmin, zobaczyć jak organizują przetarg,
jakie są kwoty po przetargach bo to też jest istotne. Jeżeli pan pozwoli to materiały może
do ręki później, ale dla państwa radnych powiem tak, że tutaj na naszym terenie dwa budynki
zostały wybrane do dofinansowania. Jeden z budynków w Besku, drugi w innej gminie, ale
ten w Besku jest najbliżej. Jest to budynek o kubaturze ponad 1 380 m3, nie powiem,
że identyczny i podobny do naszego, ale koszty są znakomicie niższe. Są to koszty
w granicach 3 mln zł, więc może warto porównać, jakie budynki wybierzemy na przyszłość
do realizacji i jakie budynki chcielibyśmy u siebie widzieć, bo już do zwykłego budownictwa
dofinansowań nie będzie. Jeżeli coś będzie to tego typu budynki pasywne, budynki
energooszczędne, tego typu rzeczy, więc materiały to po zakończeniu sesji panu przekażę.
Przepraszam i dziękuję.
Innych głosów nie zabrano.
Ad. 11
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne
– Krzysztof Podkul zamknął X Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Podkul

