P R O T O K Ó Ł NR XIII/2019
z sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
odbytej w dniu 30 grudnia 2019 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne
przy ul. Południowej 9
Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1240, z przerwą 15 minutową
w godz. 1105 – 1120.

Obecni radni wg listy obecności. Obecnych 14 radnych. Nieobecna: radna Marzena Kielar.

W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Mateusz Liput
- Jan Omachel
- Agnieszka Filar
- Lucyna Liput
- Mariusz Ślusarczyk
- Stanisław Ziomek

- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne,
- Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym,
- 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) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2020 rok;
b) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania;
c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko
Wyżne na 2020 rok;
d) wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym;
e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne;
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f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krościenko Wyżne
na rok szkolny 2019/2020;
g) powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników;
h) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego;
i) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne;
j) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok;
k) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krościenko Wyżne na lata 2019-2022;
l) budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok;
m) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne
na lata 2020-2023.
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 XIII 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 momencie otwarcia w sesji uczestniczy
13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Krościenko Wyżne może ważnie
obradować i podejmować uchwały.
Ad. 3
Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zauważył, że radni otrzymali porządek obrad
XIII 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 w imieniu Komisji Budżetu i Finansów złożył wniosek o zdjęcie
z porządku obrad punktu 6 lit. i tj. projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Krościenko Wyżne. W uzasadnieniu do złożonego wniosku radny wyjaśnił, iż jego
rozpatrzenie nastąpi w terminie późniejszym, po otrzymaniu przez wójta absolutorium z tytułu
wykonania ubiegłorocznego budżetu.
Wójt Gminy – Mateusz Liput złożył wnioski o wprowadzenie w punkcie 6 dotyczącym
rozpatrzenia projektów oraz podjęcia uchwał dwóch dodatkowych projektów tj.:
1) projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
W uzasadnieniu do wprowadzenia punktu Wójt Gminy – Mateusz Liput wytłumaczył,
że: zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, rada gminy ma obowiązek określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego termin, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
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2) projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
W uzasadnieniu do wprowadzenia punktu Wójt Gminy – Mateusz Liput wyjaśnił, że: zgodnie
z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rada Gminy Krościenko
Wyżne jest upoważniona do ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla
dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne. Konieczność zmiany
obowiązującej obecnie uchwały Rady Gminy Krościenko Wyżne wynika ze zmiany
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych oraz istniejącego orzecznictwa.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul dopytał w kwestii innych wniosków do porządku
obrad.
Wobec braku innych wniosków Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił
do przegłosowania złożonych wniosków:
1) wniosek o usunięcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało 11 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 2 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że: wniosek został przyjęty.
2) wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną
dróg.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że: wniosek został przyjęty, a projekt
uchwały zostanie rozpatrzony w punkcie 6 lit. i.
3) wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że: wniosek został przyjęty. Projekt
uchwały zostanie rozpatrzony w pkt 6 litera d. Jednocześnie wyjaśnił, że dotychczasowe
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projekty uchwał oznaczone literami d-m zostaną rozpatrzone z uwzględnieniem
wprowadzonej zmiany, tj. jako litery e-n.
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił do przegłosowania porządku
obrad z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. W zarządzonym głosowaniu jawnym
uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 12 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że porządek obrad XIII sesji Rady
Gminy Krościenko Wyżne przedstawia się następująco:
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) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2020 rok;
b) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania;
c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko
Wyżne na 2020 rok;
d) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
e) wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym;
f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne;
g) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krościenko Wyżne na rok szkolny
2019/2020;
h) powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników;
i) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego;
j) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg;
k) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok;
l) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krościenko Wyżne na lata 2019-2022;
m) budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok;
n) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne
na lata 2020-2023.
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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. 4
Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu nr XII/2019 z XII sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 listopada 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 29 listopada do 30 grudnia 2019 r.:
- od piątku 13 grudnia 2019 r. w budynku użyteczności publicznej w Pustynach czynna jest
filia Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku
Wyżnym;
- Gmina Krościenko Wyżne zakupiła czujniki firmy Beskids Instruments, które monitorują
jakość powietrza. Zostały one zamontowane w sześciu lokalizacjach na terenie gminy.
Wyniki pomiarów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz aplikacji na
telefon;
- w dniu 18 grudnia 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Odbiór odpadów komunalnych z terenu
Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r. w części I przedmiotu zamówienia, natomiast w dniu
19 grudnia 219 r. w części II i III. W każdej z części postepowania wybrano oferty
wykonawcy Remondis KROeko Sp. z o.o., które były jedynymi ofertami złożonymi
w przetargu;
- ponadto dokonano wyboru ofert w zamówieniach publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro tj.
a) dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie w 2020 r.,
b) „świadczenie usług opieki autorskiej i obsługi serwisowej systemu obsługi jednostek
samorządu terytorialnego „PUMA” w 2020 r.”,
c) pełnienie funkcji operatora informatycznego w okresie trwałości projektu
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne”,
d) zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami
gospodarskimi z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.,
e) wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulic,
placów i dróg na słupach należących do PGE Dystrybucja S.A. na terenie Gminy
Krościenko Wyżne” w 2020 r.,
f) świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.,
g) opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne,
h) świadczenie usług informatycznych na rzecz Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.,
i) świadczenie usług prawnych na rzecz Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.
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W analizowanym okresie zawarto umowy na:
- dostawę i montaż stacji pomiarowych jakości powietrza z podgrzewanym torem powietrza
oraz tablic LED czterolinijkowej,
- opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne.
W okresie międzysesyjnym wydano następujące ZARZĄDZENIA:
- w dniu 29 listopada 2019 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 138 /2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2019 rok;
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 139 /2019 w sprawie dokonania zmian w ewidencji środków
trwałych;
3) ZARZĄDZENIE NR V/ 140 /2019 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury,
uzgodnienia sald rachunków bankowych i rozrachunków z kontrahentami, uzgodnienia
stanu zapasów składników aktywów powierzonych obcej jednostce oraz porównania
danych z ewidencji księgowej z dokumentami i ich weryfikacji;
- w dniu 9 grudnia 2019 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 141 /2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych
środków trwałych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku
Wyżnym;
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 142 /2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych
środków trwałych do Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej
w Krościenku Wyżnym;
- w dniu 11 grudnia 2019 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 143 /2019 w sprawie określenia formy i terminu
przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego
Gminy Krościenko Wyżne oraz powołania Komisji przetargowej;
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 144 /2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania złożonych ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.
„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad
osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych
osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi w 2020 r.”;
- w dniu 13 grudnia 2019 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 145 /2019 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne;
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 146 /2019 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji
Socjalnej w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne;
- w dniu 16 grudnia 2019 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 147 /2019 w sprawie ustalenia Planu działania w zakresie
obrony cywilnej Gminy Krościenko Wyżne na rok 2020;
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 148 /2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2019 rok;
3) ZARZĄDZENIE NR V/ 149 /2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami na 2019 rok;
- w dniu 18 grudnia 2019 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 150 /2019 zmieniające zarządzenie w sprawie projektu
uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok;
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 151 /2019 zmieniające zarządzenie w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2020 – 2023;
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- w dniu 23 grudnia 2019 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 152 /2019 zmieniające zarządzenie w sprawie projektu uchwały
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul dopytał w kwestii ewentualnych pytań.
Radni nie zabrali głosu.
Ad. 6a
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko
Wyżne na 2020 rok.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput przedstawiła projekt
uchwały (w załączeniu). Poinformowała, że: został przygotowany projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2020 rok. Przedstawienie Programu rozpoczęła od słów pani Katarzyny Barańskiej z Fundacji
Warto Żyć. Zauważyła, że: „Polska, tak jak inne kraje Europy rok rocznie wydaje
niewyobrażalne pieniądze na likwidację skutków uzależnień. Bezrobocie, bezdomność,
ubóstwo, zaniedbania prowadzące do wypadków, patologie w rodzinach, kradzieże, pobicia
to w 90 % żniwo alkoholu, narkotyków, hazardu, siecioholizmu. Zaznaczyła, że pani Katarzyna
zadaje pytanie: „Ilu Polaków ma świadomość tego, że wszelkiego rodzaju nałogi to choroba.
Pisze dalej, że może zachorować każdy, bez wyjątku i że nie należy się wstydzić, czy bać
szukania pomocy. Nie ma szczepionek, nie ma lekarstw w aptekach, ale jest edukacja. Tylko
rzetelna wiedza przekazywana bez fałszywego wstydu czy żenady, jest w stanie uchronić
młodego człowieka przed dokonywaniem błędnych wyborów. Nie zakazy i nakazy, a wskazówki
jak rozwiązywać problemy są podstawą prawidłowego kształtowania osobowości i charakteru
człowieka - jasny przekaz co dobre, co złe. W naszej pędzącej cywilizacji, nastawionej na
zaspakajanie potrzeb materialnych, często zapominamy o rozwoju intelektualnym i duchowym,
co nieuchronnie prowadzi do emocjonalnej pustki, w którą z łatwością wchodzą „wypełniacze”
– uzależnienia. Młody człowiek potrzebuje autorytetów, przykładów do naśladowania. Każdy
z nas, z racji pełnionych funkcji w społeczeństwie, jest wychowawcą i na nas wszystkich
spoczywa odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia”. Wskazała, że: ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje organy samorządu
terytorialnego do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć
mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów,
przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu. Program na rok
2020 jest kontynuacją zadań realizowanych przez gminę w poprzednich latach. Zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, profilaktyka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywana jest
przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej. Pośród wielu problemów społecznych,
problemy związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu należą do jednych z najtrudniej
rozwiązywalnych. Przyczynia się do tego rozmiar problemu jak i jego złożoność społeczna
i ekonomiczna. Realizując swoje zadania w tym obszarze gmina pragnie położyć nacisk na
działania zmierzające do zapobieganiu występowaniu tych zjawisk, na edukację - przede
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wszystkim młodzieży jak i promocję zdrowego stylu życia stanowiącego alternatywę dla
spożywania używek. Ponadto wyniki różnorodnych badań, obserwacja zachowań młodych
ludzi oraz rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia wskazują na potrzebę zintegrowanego
podejścia do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Szczególnie młodzi ludzie
mają tendencję do podejmowania zachowań ryzykownych dla zdrowia, do których należy
przede wszystkim eksperymentowanie m. in. z alkoholem. Dlatego zasadnym jest stworzenie
programu dotyczącego profilaktyki zachowań ryzykownych, szkodliwych dla zdrowia oraz
łączenie różnorodnych form profilaktyki podejmowanych wobec młodego pokolenia. Działania
realizowane w ramach Programu będą się koncentrowały m.in. na osłabieniu czynników
ryzyka, kształtowaniu więzi rodzinnych, czy rozwijaniu zainteresowań. Z przedstawionych
zestawień wynika, iż wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych zmniejszyły się, gdyż w chwili obecnej mamy 11 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych. Jednak wartość alkoholu sprzedanego rośnie z roku na rok.
I tak w 2018 r. sprzedaż opiewała na kwotę 4 274 925,27 zł. Pragnę po krótce przedstawić
zaplanowane zadania do realizacji na rok 2020. W ramach zadania obejmującego zwiększenie
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej planujemy finansować:
1) jeden raz w miesiącu po dwie godziny Punkt Porad Prawnych;
2) konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży przez zatrudnienie psychologa;
3) będziemy prowadzili rozmowy motywacyjne z osobami, które zostaną wezwane na
posiedzenie komisji przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4) chcemy prowadzić Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób i rodzin w których
występują problemy z alkoholem;
5) planujemy opłacać biegłych sadowych oraz pokrywać koszty opłat sądowych
od kierowanych wniosków do sądu;
6) planujemy opłacać członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7) dofinansowywać w części wynagrodzenie pracownika obsługującego gminną komisję
i realizatora przyjętego gminnego programu;
8) planujemy dokonywać zakupów materiałów edukacyjnych, biurowych;
9) chcemy finansować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, aktywizujące, świetlicowe poprzez
zatrudnienie opiekunów, instruktorów do prowadzenia tych zajęć, czyli chcemy nadal
prowadzić Klub Młodzieżowy w Pustynach, świetlicę młodzieżową w Krościenku Wyżnym,
zajęcia szachowe i warcabowe, zajęcia muzyczne;
10) chcemy dofinansowywać wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży;
11) dofinansowywać zajęcia dla dzieci w formie organizowanych konkursów, turniejów
i wycieczek;
12) prowadzić działalność informacyjną o miejscach i instytucjach zajmujących się niesieniem
pomocy;
13) finansować zajęcia profilaktyczne, spektakle, koncerty;
14) dokonywać zakupów dotyczących profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia, poprzez
udział w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
15) dofinansowywać opłatek dla młodzieży, dni kultury chrześcijańskiej, rodzinny rajd
rowerowy, imprezy biegowe: „Powitanie lata”, „Podkarpackie wesele bez toastu”, koncert
„Złote serca” oraz spotkania nawiązujące do staropolskich tradycji np. wigilię;
16) chcemy również dofinansowywać przejazd harcerzy po światełko Betlejemskie;
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17) finansować działania profilaktyczne o charakterze rozrywkowym;
18) dofinansowywać różne zajęcia sportowe, w tym dojazdy na zawody, zakup sprzętu
sportowego w ramach nagród, a także chcemy finansować różne szkolenia, konferencje,
programy profilaktyczne zarówno dla osób, które zajmują się tą problematyką, a także dla
nauczycieli i rodziców, wychowawców.
Ponadto w ramach zadania podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, chcemy realizować kontrole
w podmiotach prowadzących działalność, które posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych. Chcę podkreślić, że osoby prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych nie
mogą sprzedawać alkoholu pod zastaw i na kredyt. Ustawa zabrania sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie
nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt i pod zastaw. Ponadto program jest finansowany
ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Również Program ustala zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i za każde posiedzenie dla jednego członka
proponowana jest kwota 185 zł. Wynagrodzenie to będzie opłacane na podstawie listy
obecności. Ponadto GOPS łącznie corocznie będzie składał radzie gminy sprawozdanie
z działalności Ośrodka, w którym będą zawarte informacje w obszarze profilaktyki
alkoholowej, do końca I kwartału za rok poprzedni. Również będziemy przekazywać
sprawozdania do Pełnomocnika Wojewody do Spraw Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych o realizacji gminnego programu.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul powitał radnego Tomasza Niżnika, który w trakcie
wypowiedzi dyrektor GOPS przybył na salę obrad. Przewodniczący odnotował, iż od tego
momentu w XIII sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne bierze udział 14 radnych.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały, 4 głosy „za”.
W otwartej dyskusji radny Zenon Lenart: w jednym punkcie mamy, finansowanie szkoleń dla
sprzedawców napojów alkoholowych. Czego te szkolenia będą dotyczyć - żeby nie sprzedawali
tych napojów alkoholowych.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput: są to szkolenia, które
organizują zewnętrzne instytucje, które są uprawnione do tego, żeby przeszkolić takie osoby
pod kątem tego w jaki sposób one mają sprzedawać napoje alkoholowe.
Radny Zenon Lenart: mam takie pytanie, dyrektor zwróciła tutaj uwagę na edukację. Jest
co prawda jeden punkt, który mówi o tej edukacji. A jakie do tej pory działania w zakresie
edukacji były podejmowane w prasie lokalnej, czy chociażby na tablicach ogłoszeń, tak jak jest
tutaj zaznaczone.
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput: jeżeli chodzi
o sprawozdania to będę przedstawiać je w następnym roku, ale chcę powiedzieć, że były
faktycznie takie informacje w „Dębinie”. Nie wiem czy to był październik czy wrzesień,
ale informowaliśmy mieszkańców gminy na temat szkodliwości alkoholu. Ponadto na naszej
stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są zakładki i bardzo dużo jest
informacji na dany temat.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano, w związku z czym Przewodniczący Rady – Krzysztof
Podkul zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko
Wyżne na 2020 rok (uchwała w załączeniu).
Ad. 6b
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Liput przedstawiła projekt
uchwały (w załączeniu). Zorientowała, że w uchwale w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania, zmieniamy jedynie punkt ustalający koszt jednej
godziny usługi, który wynosić będzie w 2020 roku 24 zł. Nadmieniła, iż podmiotem,
realizatorem zadania będzie Polski Czerwony Krzyż.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że komisja 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 (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 zmieniającą uchwałę w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (uchwała w załączeniu).
Ad. 6c
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2020 rok.
Projekt uchwały przedstawił Zastęcpca Wójta Gminy – Jan Omachel (w załączeniu).
Stwierdził, że: jak co roku na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii jesteśmy zobligowani do przyjęcia uchwały rady gminy określającej taki program.
Jest to zadanie własne gminy i dlatego na barkach gminy ciąży obowiązek corocznego
przyjmowania programu. Główne założenia tego projektu dotyczą celów jakie chcemy osiągnąć
stosując program oraz wskazania na źródła finansowanie programu, aby skierować go do osób
zagrożonych narkomanią w naszej gminie. Do tej pory zjawisko to jakoś mocno nie występuje
w naszej gminie. Na pewno są jednorazowe przypadki stosowania narkotyków i z pewnością
będzie tutaj tendencja wzrostowa tego zjawiska. Niemniej jednak jest to margines i nie
występuje ono w formie masowej. W związku z tym założyliśmy główne cele tego programu
takie jak:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej – stosownie do potrzeb;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii – stosownie do potrzeb;
5) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego – stosownie do potrzeb.
Źródłem finansowania programu będą opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i te opłaty zawarte są w budżecie gminy. Natomiast na program ten
przeznaczamy zgodnie z preliminarzem, który stanowi załącznik do uchwały 2 000,00 zł
w roku 2020. Podstawowe trzy zadania, które chcemy realizować to są prelekcje dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym z zakresu narkomanii i przeciwdziałania,
ukazania skutków narkomanii. Koszt 300 zł będzie to prelekcja jednorazowa. Do tej pory takie
prelekcje miały miejsce. Następnie konkurs szkolny sportowy dla uczniów Szkoły
Podstawowej i tutaj jest to zagospodarowanie czasu wolnego. Kwota przeznaczona to 700 zł.
Także jest udział w spektaklu teatralnym lub seansie filmowym o treści antynarkotykowej
również dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym. Przeznaczamy na to
1 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego wybierze się seans, czy spektakl teatralny, tak jak
było to do tej pory. Razem ta kwota to 2 000,00 zł. Program ten w szczególności skierowany
jest do uczniów naszej szkoły podstawowej, ale także do rodziców, aby również rodzice
orientowali się jakie są to problemy, jakie narkotyki i inne specyfiki odurzające występują
i z jakimi mogą się spotkać w przypadku swoich dzieci, które ewentualnie mogłyby podlegać
tym zjawiskom.
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Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że opinia komisji jest również jednogłośnie pozytywna, 4 głosy „za”.
W otwartej dyskusji radna Aleksandra Przymusińska: Szanowni Państwo. Mam taką
sugestię. Podoba mi się bardzo ten preliminarz działań podjętych w szkole podstawowej. Myślę
jednak, że można byłoby tutaj dodatkowo zwrócić uwagę panu dyrektorowi z podstawówki na
jeszcze dokładniejsze i częstsze realizowanie tematów, zagadnień na godzinach
wychowawczych, które przecież są wpisane w program profilaktyczno-wychowawczy, który
ma każda szkoła. Na pewno te tematy są realizowane ale myślę, że w szkole podstawowej, tak
jak powiedział pan wójt o tendencji niestety wzrostowej tego zjawiska niebezpiecznego, oprócz
rzeczy na które wydawane są pieniądze, powinniśmy zwrócić uwagę, szczególnie jest to prośba
do wychowawców klasowych o częstsze przeprowadzanie godzin wychowawczych, fajnie
zorganizowanych, świetnie przeprowadzonych, mądrze, opierając się na materiałach
filmowych, na przykład na godzinach wychowawczych. Taka rozmowa, jak się nawiązuje
w takich tematach między wychowawcą, a więc takim najbliższym nauczycielem tego
pierwszego kontaktu, a dzieckiem, z którym mamy kontakt w klasach np. od 4 i w górę jest
niezbędna i bardzo ważna. Więc tu taka prośba do wychowawców klasowych.
Zastęcpca Wójta Gminy – Jan Omachel: mam nadzieję, że dyrektor Aftanas słucha nas
i weźmie to sobie do serca, a jeśli nie słucha to mu przypomnimy. Bardzo trafna uwaga.
Faktycznie te lekcje wychowawcze mogą służyć jak najbardziej takim tematom.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano, w związku z czym 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 uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2020 rok (uchwała
w załączeniu).
Ad. 6d
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Stwierdził, że:
zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, rada gminy ma obowiązek określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. W związku z brakiem zapisu
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dotyczącego możliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za pomocą karty płatniczej, konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna.
W otwartej dyskusji głosów nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 1 radny,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała
w załączeniu).
Ad. 6e
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Zorientował,
że: zgodnie z art. 6k ust.4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, rada gminy zobligowana jest do wprowadzenia zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi,
kompostujących
bioodpady
stanowiące
odpady
komunalne
w kompostowniku przydomowym. Wysokość ulgi została wyliczona w oparciu o analizę
wydatków jakie ponosi gmina na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady
komunalne, pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Zgodnie z art. 6k ust 4a zastosowana ulga musi być proporcjonalna do zmniejszenia kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstw domowych.
W związku z tym proponowana wysokość ulgi wynosi 2 zł od osoby na miesiąc.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że: komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
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,
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(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (uchwała
w załączeniu).
Ad. 6f
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Krościenko
Wyżne.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Objaśnił, że:
zgodnie z art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, rada gminy zobligowana jest do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zaznaczył, że w związku z obowiązkiem dostosowania ulgi wobec właścicieli
nieruchomości posiadających kompostownik przydomowy oraz kompostujących bioodpady
oraz wprowadzenia obowiązku gromadzenia odpadów tylko w sposób selektywny, koniecznym
stało się dostosowanie wzoru deklaracji do wymagań wynikających ze zmiany ustawy. Wzór
deklaracji został dostosowany do wymagań wynikających z rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełniania oraz
pouczeniem, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, w tym
klauzulę informacyjną.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna.
Agnieszka Pelczar – inspektor ds. ochrony środowiska oraz utrzymania czystości
i porządku Urzędu Gminy Krościenko Wyżne zaznaczyła, że: chcielibyśmy wprowadzić
autopoprawkę do zmian w części F wzoru deklaracji. Zorientowała, iż wynika to z uwag jakie
wpłynęły, jakie były poruszane podczas prac komisji nad uchwałą. Część F, konkretnie dotyczy
tutaj oświadczenia – kompostowanie bioodpadów. Wcześniej był zapis: „oświadczam,
że posiadam kompostownik na nieruchomości wskazanej w części D i kompostuję w nim
bioodpady”. Tutaj były uwagi, może i słuszne rzeczywiście, że niektórzy z mieszkańców
posiadają kompostownik np. przy sąsiedniej nieruchomości, która też stanowi ich własność.
Więc należy uznać taką sytuację za kompostownik przydomowy tak jak stanowi ustawa.
Ustawa wskazuje wyraźnie, że kompostujemy w kompostowniku przydomowym. Więc taka
działka, czy granica działki, czy działka obok, można to uznać za kompostownik przydomowy,
dlatego że ustawa nie określa jednoznacznej definicji kompostownika przydomowego.
Zatem przychylamy się do tej uwagi i taką poprawkę chcielibyśmy wprowadzić.
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Radny Eugeniusz Such: jeszcze mam taką uwagę odnośnie kompostowników. Czy
mieszkańcy otrzymają z urzędu jakieś wytyczne, wymagania odnośnie tych kompostowników.
Przynajmniej takie ogólne, żeby było wiadomo o co chodzi i z czym się to wiąże.
Agnieszka Pelczar – inspektor ds. ochrony środowiska oraz utrzymania czystości
i porządku Urzędu Gminy Krościenko Wyżne: myślę, że tak. Informacja oczywiście pójdzie,
przy okazji wysyłania zawiadomień o wysokości opłaty. Zawsze robimy informacje
o wszystkich zmianach. Oczywiście opiszemy ogólnie jak ma wyglądać ten kompostownik,
żeby nie zawężać tych wymagań, ażeby każdy mógł skorzystać z tego.
Zastępca Wójta – Jan Omachel: dwa słowa jeszcze, przybliżę jaki jest skutek tego
wszystkiego, bo warto o tym wiedzieć. Ogólnie w naszej gminie „płaci za śmieci” około 4500
osób, czyli około 1000 osób jest poza systemem. Są to na pewno studenci, osoby które nie
zamieszkują tutaj na stałe. Jeżeli te 2 zł pomnożymy przez tą liczbę 4500, więc miesięcznie
wyjdzie około 9000 zł, natomiast przez 12 miesięcy to kwota ponad 108 tys. zł. W tych
granicach będzie ulga, gdyby wszyscy mieszkańcy kompostowali. Natomiast zakładamy,
że będzie to około 60 % mieszkańców, którzy będą mieli te własne kompostowniki. W związku
z tym w budżecie gminy wpływ ten będzie wynosił około 60 tys. zł. Będzie ta ulga, którą opłata
za ogólną gospodarkę śmieciową będzie pomniejszona. To tak, żeby zobrazować skalę tego
problemu, jak to wygląda. Natomiast gdyby okazało się, że więcej osób jest w stanie do tych
własnych kompostowników bioodpady składować, będziemy nad tym debatować i wracać do
tematu podwyżki. Sądzę, że koło półrocza przyszłego roku, jeżeli system będzie zamykał się
finansowo, będzie można myśleć o zwiększeniu tejże ulgi dla mieszkańców. Na dziś jest to
2 zł i myślę, że tak powinno pozostać. Prosiłbym tu o wyrozumiałość i przegłosowanie tej
stawki, w tej wysokości jaka ona został przyjęta w projekcie uchwały.
Radny Zenon Lenart: jaka jest w tej chwili wielkość, którą płacimy za unieszkodliwianie
bioodpadów.
Agnieszka Pelczar – inspektor ds. ochrony środowiska oraz utrzymania czystości
i porządku Urzędu Gminy Krościenko Wyżne: na przyszły rok wyliczyliśmy, że będzie
to około 170 tys. zł. To jest oczywiście za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Zastępca Wójta – Jan Omachel: konkretnie jeżeli powiedzieć można, to do Krosna płacimy
około 120 tys. zł, reszta to odbiór i transport.
Radny Zenon Lenart: tu jest jeszcze taka historia, że część osób już kompostuje i nie oddawała
tych odpadów. Tutaj te rachunki mogą się troszeczkę rozjeżdżać, bo to niestety, nawet obecni
na sali w wielu przypadkach, radni mówili, że już kompostują. Czyli generalnie tej ulgi nie
będzie, znaczy nie będzie zmniejszenia tych bioodpadów. Także te wyliczenia mogą nam się
tutaj rozjeżdżać.
Zastępca Wójta – Jan Omachel: to się zgadza. Dlatego ostrożnie podchodzimy do tematu.
Tak jak powiedziałem, zobaczymy co będzie po pierwszym kwartale, drugim ewentualnie
i będzie możliwość korekty bądź poczynienia jakiś kroków żeby to zbilansować. Ale
chcieliśmy wprowadzić ulgę od początku roku, żeby to już funkcjonowało i te osoby, które się
zadeklarują, miały przynajmniej jakiś argument finansowy, żeby te kompostowniki prowadzić.
Radny Zenon Lenart: myślę że rada, cały urząd wyszedł naprzeciw, bowiem były
wcześniejsze deklaracje, że to będzie od drugiego półrocza. Ale dobrze, że udało się to zrobić
w pierwszym.
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Innych głosów w dyskusji nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie nad przyjęciem projektu wraz z autopoprawką. 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 określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie
Gminy Krościenko Wyżne (uchwała w załączeniu).
Ad. 6g
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Krościenko Wyżne na rok szkolny 2019/2020.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Wyjaśnił, że:
w związku z wejściem w życie art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
do kompetencji Rady Gminy Krościenko Wyżne należy określenie średniej ceny paliw na
każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Określenie średniej ceny
paliw będzie jednym z czynników wyznaczających zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży
i uczniów do szkół (wraz z powrotem), którym gmina zapewnia takie przejazdy na podstawie
art. 39 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, poprzez zwrot
rodzicom kosztów przejazdu. W dniu opracowania projektu uchwały tj. 11 grudnia 2019 r.
ceny paliw w Gminie Krościenko Wyżne przedstawiały się następująco:
- w oparciu o stację paliw przy ul. Brzozowskiej:
1) benzyna bezołowiowa (o wartość liczby oktanowej badawczej 95): 4,99 zł za 1 litr;
2) olej napędowy: 5,07 zł za 1 litr;
3) gaz: 2,39 zł za 1 litr.
Średnie ceny jednostek paliwa w stacjach na terenie gminy Krościenko Wyżne przedstawiają
się następująco:
1)benzyna bezołowiowa (o wartość liczby oktanowej badawczej 95): 4,99 zł za 1 litr;
2)olej napędowy: 5,07 zł za 1 litr;
3)gaz: 2,39 zł za 1 litr.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że komisja jednogłośnie, 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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,
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(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w Gminie Krościenko Wyżne na rok szkolny 2019/2020 (uchwała
w załączeniu).
Ad. 6g
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do
dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Stwierdził, że:
podjęcie uchwały pozwoli na powołanie komisji, której zadaniem będzie dokonanie
protokolarnego, fizycznego zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika, który nie został
wybrany w wyborach ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r., a które to dokumenty nie
zostały odebrane w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. Wybory ławników na
kadencję 2020-2023 zostały przeprowadzone w dniu 25 października br. Wówczas Rada
Gminy Krościenko Wyżne dokonała wyboru 3 ławników. Kandydat, który nie został wybrany
na ławnika został zawiadomiony o możliwości odbioru złożonych dokumentów, jednakże jak
do tej pory nie skorzystał z tej możliwości. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami
złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia,
w przypadku nieodebrania dokumentów przez podmiot zgłaszający kandydata lub samego
kandydata, złożone dokumenty podlegają zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę
gminy. Mając na względzie powyższe, zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że komisja po zapoznaniu się z materiałami, postanowiła powołać
komisję w takim samym składzie, która opiniowała kandydatów na ławników, tj. w składzie
3 osobowym: przewodniczący rady gminy, wójt oraz przewodniczący komisji oświaty.
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, aby § 1 ust. 1 pkt 1-3 dotrzymał brzmienie:
1) Mateusz Liput;
2) Krzysztof Podkul;
3) Stanisław Wierdak.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem 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).
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie nad podjęciem
uchwały wraz z poprawkami. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
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-

„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 Krościenko Wyżne podjęła uchwałę w sprawie
powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników (uchwała
w załączeniu).
Ad. 6g
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Stwierdził, że:
w dniu 21 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Krościenko Wyżne wpłynęło pismo Prezydenta
Miasta Krosna, który zwraca się do Wójta Gminy Krościenko Wyżne o przeanalizowanie
i akceptację treści załączonego projektu porozumienia międzygminnego regulującego
i formalizującego stan współpracy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Zadaniem własnym gminy jest zbiorowe zaopatrywanie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W momencie wybudowania systemu wodociągowego
i kanalizacyjnego na terenie Gminy Krościenko Wyżne zadanie to przyjęła Gmina Miasto
Krosno. W ówczesnym stanie prawnym nie zostało to w żaden sposób uregulowane
i sformalizowane. W związku z powyższym zostały podjęte działania w celu zaktualizowania
formalnych podstaw tej współpracy, czego skutkiem jest przedkładane Radzie Gminy
Krościenko Wyżne porozumienie z wnioskiem o podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna.
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 wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego (uchwała w załączeniu).
Ad. 6j
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem
i ochroną dróg.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Stwierdził, że:
zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych rada gminy jest
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upoważniona do ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których
zarządcą jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne. Konieczność zmiany obowiązującej obecnie
uchwały Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 7 marca 2011 r. wynika ze zmiany
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych oraz istniejącego orzecznictwa. Minister
Cyfryzacji w związku z rozwojem szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej,
zwrócił się do zarządców dróg publicznych o podjęcie działań umożliwiających dalszy rozwój
infrastruktury telekomunikacyjnej, polegających na weryfikacji opłat za zajęcie pasa
drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnych podyktowanych zmianami wprowadzonymi
ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu usług i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany niektórych
postanowień ustawy o drogach publicznych. Objęły one m. in. obniżenie maksymalnych stawek
za zajecie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej. Mając na uwadze uzależnienie stopnia wzrostu budowy szerokopasmowej
infrastruktury telekomunikacyjnej od wysokości ponoszonych opłat rocznych za umieszczenie
urządzeń w pasie drogowym, podjęcie uchwały jest zasadne. Podam wysokości tych opłat:
I. za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o których mowa
w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 20% szerokości – 5,00 zł;
2) jezdni powyżej 20% szerokości do 50% szerokości – 7,00 zł;
3) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 10,00 zł;
4) pozostałych elementów pasa drogowego – 2,00 zł.
II. w przypadku prowadzenia robót dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej stawki
opłat dziennych za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego wynoszą:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 0,15 zł;
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości – 0,20 zł;
3) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego – 0,10 zł.
III. za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut
poziomy umieszczonego urządzenia:
1) 20,00 zł - w pasach drogowych;
2) 150,00 zł - na drogowych obiektach inżynierskich.
IV. w przypadku urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłat rocznych za
zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia wynoszą:
1) w jezdni – 8,00 zł;
2) poza jezdnią – 5,00 zł;
3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 10,00 zł.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że komisja 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 (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 ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem i ochroną dróg (uchwała w załączeniu).
Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził przerwę
w obradach w godz. 1105 – 1120.
Ad. 6k
Po wznowieniu obrad Rada Gminy Krościenko Wyżne przystąpiła do rozpatrzenia
projektu 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) zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok o kwotę
156 741,00 zł w tym:
a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Wpływy z usług – 156 741,00 zł;
2) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok o kwotę
371 043,00 zł w tym:
a) w dziale 758 Różne rozliczenia:
 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 045,00 zł;
 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, Środki na
uzupełnienie dochodów gmin – 211 257,00 zł;
b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 156 741,00 zł;
3) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok o kwotę
214 302,00 zł w tym:
a) w dziale 600 Transport i łączność:
 Drogi publiczne gminne, Zakup usług pozostałych – 14 302,00 zł;
b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:
 Pozostała działalność – 5 000,00 zł, w rozbiciu: Zakup energii – 3 000,00 zł, Usługi
pozostałe 2 000,00 zł;
c) w dziale 750 Administracja publiczna:
 Zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł;
 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, Zakup materiałów i wyposażenia –
5 000,00 zł;
d) w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 Szkoły podstawowe, Wynagrodzenia osobowe pracowników – 140 000,00 zł, Składki
na ubezpieczenia społeczne – 10 000,00 zł;
 Przedszkola, Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 000,00 zł;
e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 500,00 zł, w rozbiciu: Zakup
materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł i Zakup usług pozostałych – 500,00 zł;
f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
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 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: Zakup energii – 4 500,00 zł i Zakup usług
pozostałych – 5 000,00 zł.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu
i Finansów.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały, 4 głosy „za”.
W otwartej dyskusji radny Zenon Lenart: moja uwaga jest taką uwagą techniczną. Mam takie
pytanie do pani skarbnik, czy nie można by było, nie robić zmian w budżecie w przeddzień
zakończenia roku obrotowego. Proszę zwrócić uwagę na taką rzecz: zakup, zakup usług, zakup.
Kiedy te usługi mamy kupić, dziś, jutro. Dzisiaj jest sesja, za chwile sesja się skończy, będzie
koniec roku, jutro jest sylwester. Mamy tutaj wypłatę wynagrodzeń. Kiedy te wynagrodzenia
będziemy płacić. Nie wiedzieliśmy wcześniej, że nie ma na funduszu płac. Dla mnie
prawidłowa gospodarka finansowa to gospodarka, która jest dobrze wyliczona, a tutaj po prostu
nagle rzucamy, dzień przed zakończeniem roku takie zmiany. Dla mnie jest to wątpliwe,
żebyśmy takie materiały kupowali, tzn. pojedzie dzisiaj pracownik do sklepu i będzie kupował.
To jest trochę nie poważne według mnie. Możecie mieć inne zdanie, każdy ma swoje zdanie,
ale uważam, że dobrze prowadzona gospodarka finansowa to taka, która po prostu coś
zaplanujemy i realizujemy to wszystko. Rozumiem, że przyszła subwencja i trzeba ją wpisać.
Rozumiem, że trzeba przekwalifikować, zmienić paragraf odnośnie gospodarki i ochrony
środowiska z jednej na drugą, bo to jest techniczna sprawa. Ale jeżeli rzucamy tutaj takie
zakupy na ostatni, w przeddzień zakończenia roku to znaczy, że albo te zakupy już zostały
zrobione i jest brak, bo tak należałoby domniemywać. Z czego to wynika, że akurat mamy
zakup pozostałych usług 14 302,00 zł. Czy one już zostały zrobione i brakuje pieniędzy.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Filar: nie zostały zrobione. Przyszła subwencja późno, bo nie
było wcześniej sesji. Jest pierwsza sesja po przyjściu tej subwencji dzisiaj i musieliśmy rozpisać
te pieniądze na różne paragrafy, a rozpisywaliśmy w ten sposób, już panu mówię, żeby nie było
dużych procentów niewykonania. Tym się kierowaliśmy.
Radny Zenon Lenart: to jest takie po prostu, taka zmiana dla samej zmiany, żeby zmiany
dokonać.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Filar: to będzie nadwyżka budżetowa z tych pieniędzy.
Zastępca Wójta – Jan Omachel: dopowiem tylko, że inaczej po prostu nie można tego zrobić,
bo skoro wprowadzimy środki po dochodach, musimy je zapisać również po wydatkach. Więc
jest to również ta kwestia techniczna taka, w pisaniu po wydatkach nawet tam, gdzie te wydatki
do końca roku nie będą miały miejsca. I faktycznie na komisjach wspominałem,
że zdecydowana część tych środków przejdzie w nadwyżce budżetowej na przyszły rok. Nie
będzie wykonania, więc nie ma tutaj problemu wcześniejszego zakupu i dołożenia środków.
Natomiast tak jak pani skarbnik powiedziała, dokładamy tam gdzie wydatki są duże
i procentowo będzie to nieznaczne uszczuplenie realizacji danych paragrafów.
Radny Zenon Lenart: jeżeli idziemy tym tokiem myślenia panie wójcie, to uważam, że
uczciwie by było, całkiem uczciwie te pieniądze, które przyszły na oświatę wpisać na oświatę
i nie byłoby tutaj żadnych dyskusji na radzie, bo jeżeli byśmy powiedzieli, że ostatniego grudnia
przyszły pieniądze, więc dajemy na oświatę, bo tam przyszły. To nawet gdyby wykonania tam
nie było, to by nie było po prostu. Czyli sami siebie oszukujemy, żeby nie było za małego
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niewykonania. To nie o to chodzi po prostu, bądźmy uczciwi względem siebie. Przyszły
w ostatniej chwili, rzucamy tam gdzie przyszły, tam skąd wzięliśmy, bośmy kiedyś zabrali tam
pieniądze, dokładamy i sprawa jest załatwiona. Jest tam nadwyżka, dlaczego nadwyżka prosta
sprawa, bo przyszły pieniądze w ostatniej chwili.
Zastępca Wójta – Jan Omachel: proszę zauważyć, że na subwencję oświatową dostaliśmy
tylko 3 tys. zł. Jest subwencja wyrównawcza 211 tys. zł, więc to dzielimy. Natomiast te 3 tys.
one poszły na oświatę, bo na oświacie mamy 130 tys. na wynagrodzenia oraz 10 tys.
Tam brakuje po prostu środków na oświacie. Tu zostały te środki przekazane.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Filar: tak, tu jest kwestia tego typu, że jeżeli państwo nie
zaakceptujecie tych zmian to po prostu ZUS-y szkoła zapłaci sobie w przyszłym roku.
Zastępca Wójta – Jan Omachel: tak. Do 5 stycznia mamy czas na zapłatę. A jeżeli te zmiany
będą zaakceptowane, pójdzie w rozliczeniu w tym roku i będzie to wszystko dobrze. Tak że tu
nie ma żadnych innych jakiś powodów tego, że to w ten sposób idzie. Uważam, że jest
to słuszne i przemyślane, bo innej drogi, lepszej nie znajdziemy.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano, wobec czego Przewodniczący Rady – Krzysztof
Podkul zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło
14 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok (uchwała w załączeniu).
Ad. 6l
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2019-2022.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Filar przedstawiła projekt uchwały (w załączeniu). Stwierdziła,
że: w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz zaplanowanymi inwestycjami
wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krościenko
Wyżne na lata 2019-2022:
1) zwiększa się dochody ogółem w roku 2019 o kwotę 2 007 524,34 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 1 832 482,56 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 175 041,78 zł,
2) zwiększa się wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 2 021 324,34 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 451 666,44 zł,
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 146 561,99 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 331 531,91 zł,
d) dotacje na zadania bieżące o kwotę 91 564,00 zł,
3) zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 29 700,00 zł.
Wyjaśniła, iż ujęte zmiany w budżecie Gminy Krościenko Wyżne wprowadzone zostały
uchwałami oraz zarządzeniami. Jednocześnie zwróciła uwagę na autopoprawkę, ponieważ
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w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być ujęte zarządzenia od 3 czerwca i uchwały
od 27 czerwca. Zauważyła, iż wcześniej były jeszcze wprowadzone zarządzenia do 3 czerwca
oraz uchwały do 27 czerwca i stąd ta autopoprawka.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii przez Komisję
Budżetu i Finansów.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że:
opinia Komisja Budżetu i Finansów jest pozytywna, 4 głosy „za”.
Głosów w dyskusji nie zabrano, w związku z czym Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul
zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały wraz z autopoprawką. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 14 radnych:
-

„za” głosowało 13 radnych,
„przeciw” – 1 radny,
„wstrzymało się” od głosu 0 radnych,

(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krościenko Wyżne na lata 2019-2022 (uchwała w załączeniu).
Ad. 6m
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
Przewodniczący Rady - Krzysztof Podkul poinformował, że: obecny punkt porządku
procedować będziemy zgodnie z § 13 uchwały NR XXXVIII/263/10 Rady Gminy Krościenko
Wyżne z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej.
I. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Skarbnik Gminy – Agnieszka Filar odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Krościenko Wyżne na rok 2020. Zgodnie z sentencją uchwały - opinia pozytywna
z uwagami opisanymi w pkt 3 do 7 uzasadnienia opinii (w załączeniu do protokołu kserokopia
uchwały Nr 7/33/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
z dnia 18 grudnia 2019 r.). Zorientowała, że zgodnie z uzasadnieniem do opinii uwagi
dotyczyły:
1) pkt 3 uzasadnienia: w § 7 pkt 2 projektu uchwały budżetowej upoważniono Wójta Gminy
do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 z wyłączeniem
wydatków między działami. Zgodnie z przepisem art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić organ
wykonawczy tej jednostki do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone
w art. 257 ustawy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Rada Gminy nie
może zatem w uchwale budżetowej nie określić zakresu dokonywania zmian w planie
wydatków budżetu gminy w ramach udzielonego Wójtowi Gminy upoważnienia. Oznacza
to, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wyrażając upoważnienie dla
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2)

3)

4)

5)

6)

Wójta Gminy do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu winien
doprecyzować na czym polegać mają zmiany;
pkt 4 uzasadnia: w zestawieniu tabelarycznym wydatków budżetu na 2020 rok w działach
600, 700, 720, 750, 801, 852, 900, 921 i 926 zaplanowano w pozostałej działalności wydatki
budżetu na rok 2020. Z uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej nie wynika na co
powyższe kwoty zostały zaplanowane. Brak w uzasadnieniu do projektu uchwały
budżetowej omówienia wykazanych powyżej wydatków budżetu na 2020 rok uniemożliwia
prawidłową ich analizę. Ewentualne błędy konkretnych wydatków mogą się ujawnić
w trakcie badania nadzorczego budżetu gminy lub w trakcie jego wykonywania;
pkt 5 uzasadnienia: w § 5 pkt 2 projektu uchwały zaplanowano rezerwę celową w wysokości
58 000,00 zł na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Natomiast
w części tabelarycznej wydatków budżetu oraz w uzasadnieniu do przedłożonego projektu
uchwały budżetowej na 2020 rok wykazano ww. rezerwę w wysokości 68 000,00 zł.
Zgodnie z postanowieniem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej
niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
pkt 6 uzasadnienia: w § 3 pkt 2 do 5 projektu uchwały budżetowej na 2020 rok ustalono lub
wyodrębniono dochody oraz wydatki wynikające z ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, prawo ochrony środowiska, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz publicznym transporcie zbiorowym.
Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się
dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw. W świetle powyższych
regulacji w uchwale budżetowej należy zawrzeć postanowienie o ustaleniu ww. planu
dochodów i wydatków budżetu jednostki a „związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw”.
pkt 7 uzasadnienia: w § 2 projektu uchwały budżetowej wykazano:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 12 368 291,00 zł, zamiast
12 370 591,00 zł,
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych
w kwocie 3 596 924,00 zł zamiast 3 619 224,00 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 832 551,00 zł, zamiast
1 830 251,00 zł;
pkt 8 uzasadnienia: w pkt 5 „dochody budżetu” wykazano dział 852 zamiast 855. Ponadto
wskazano paragraf 2350 z odpowiednimi kwotami dochodów budżetu w podziałach
klasyfikacji budżetowej zamiast paragraf 2360.
Budżet na 2020 rok zaplanowano z nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości
300 000,00 zł przeznaczoną w całości na spłatę kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach
ubiegłych. Ustalono rozchody budżetu w kwocie 300 000,00 zł. W założeniach projektu
budżetu spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych,
zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów
bieżących. Wartości przyjęte w przedłożonym projekcie budżetu w zakresie wyniku budżetu
i związanych z nim kwot rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej
prognozie finansowej stosowanie do art. 229 ustawy o finansach publicznych. Dochody
i wydatki budżetu opracowano w szczegółowości wynikającej z art. 235 i 236 ustawy
o finansach publicznych oraz w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Rezerwa
ogólna nie przekracza równowartości 0,1% tych wydatków, co jest zgodne z art. 222 ustawy
o finansach publicznych. W projekcie uchwały budżetowej określono szczególne zasady
wykonywania budżetu w roku budżetowym wynikające z odrębnych ustaw. Ustalono
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dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku. Ustalono wydatki budżetu na
przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Projekt budżetu na 2020 rok
zawiera załącznik w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu z podziałem
na dotacje udzielane dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza tego sektora, który
to obowiązek wynika z art. 215 ust. 1 ustawy. W załączniku wyodrębniono dotacje
podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań gminy zachowując wymogi art. 215
ust. 2 ustawy. Projekt uchwały budżetowej wykazuje zgodność z obowiązującą klasyfikacją
budżetową za wyjątkiem: w części tabelarycznej dochodów budżetu rozdział 75045 winien
brzmieć: Klasyfikacja wojskowa, w rozdziale 75618 paragraf „Wpływy z różnych
dochodów” to 0970, w rozdziale 92105 „Nagrody konkursowe” to paragraf 4190.
W związku z powyższym Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
stwierdził, jak w sentencji niniejszej uchwały.
II. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Skarbnik Gminy – Agnieszka Filar: zgodnie z projektem ustala się dochody budżetu na rok
2020 w kwocie 23 924 000,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 23 924 000,00 zł. tutaj
jest autopoprawka związana ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
czyli zarówno dochody jak i wydatki zwiększyły się o kwotę 295 000,00 zł. Zgodnie
z projektem zaplanowano następujące dochody budżetu na 2020 rok:
1) w dziale 020 Leśnictwo, rozdział: Pozostała działalność – 170,00 zł,
2) w dziale 600 Transport i łączność:
- rozdział: Drogi publiczne powiatowe – 44 845,00 zł,
- rozdział: Pozostała działalność – 5 500,00 zł,
3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 24 726,00 zł, rozdział: Gospodarka gruntami
i nieruchomościami – 24 726,00 zł,
4) w dziale 750 Administracja publiczna:
- rozdział: Urzędy Wojewódzkie – 30 841,00 zł,
- rozdział: Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 400,00 zł,
- rozdział: Kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł,
5) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – 1 150,00 zł,
6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział: Ochotnicze straże pożarne – 4 500,00 zł,
- rozdział: Obrona cywilna – 2 588,00 zł,
7) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 50,00 zł,
- rozdział: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – 1 016 082,00 zł, w tym:
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 010 659,00 zł,
- Wpływy z podatku rolnego – 2 940,00 zł,
- Wpływy z podatku leśnego – 1 733,00 zł,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 700,00 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50,00 zł,
- rozdział: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych – 1 307 575,00 zł, w tym:
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 901 225,00 zł,
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Wpływy z podatku rolnego – 233 448,00 zł,
Wpływy z podatku leśnego – 1 102,00 zł,
Wpływy z podatku od środków transportowych – 71 500,00 zł,
Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 300,00 zł,
Wpływy z opłaty od posiadania psów – 2 500,00 zł,
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 90 000,00 zł,
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
– 3 000,00 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 500,00 zł,
- rozdział: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw:
- Wpływy z opłaty skarbowej – 10 000,00 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 000,00 zł,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 77 500,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów /zajęcie pasa drogowego/ - 2 000,00 zł
- rozdział: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 827 982,00 zł,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 8 000,00 zł,
w dziale 758 Różne rozliczenia:
- rozdział: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –
4 402 466,00 zł,
- rozdział: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 773 933,00 zł,
- rozdział: Różne rozliczenia finansowe, wpływy z pozostałych odsetek – 2 900,00 zł,
w dziale 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział: Szkoły podstawowe – 800,00 zł,
- rozdział: Przedszkola – 351 894,00 zł,
- - rozdział: Stołówki szkolne i przedszkole 200 000,00 zł,
w dziale 852 Pomoc społeczna:
- rozdział: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej- 11 400,00 zł,
- rozdział: Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – 142 600,00 zł,
- rozdział: Zasiłki stałe – 139 900,00 zł,
- rozdział: Ośrodki pomocy społecznej – 48 110,00 zł,
- rozdział: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51 600,00 zł,
w dziale 855 Rodzina:
- rozdział: Świadczenie wychowawcze – 5 146 110,00 zł,
- rozdział: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 953 915,00 zł,
- rozdział: Wspieranie rodziny – 235 200,00 zł,
- rozdział: Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 5 400,00 zł,
- rozdział: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne – 7 100,00 zł,
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział: Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 058 905,00 zł,
- rozdział: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska – 3 000,00 zł,
- rozdział: Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 2 500,00 zł,
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 15 000,00 zł,
-

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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14) w dziale 926 Kultura fizyczna:
- rozdział: Zadania w zakresie kultury fizycznej – 11 258,00 zł,
Łącznie dochody 23 924 000,00 zł.
Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 23 624 000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące na łączną kwotę 22 399 000,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 12 663 291,00 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 771 367,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
– 3 891 924,00 zł,
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 832 551,00 zł,
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 887 474,00 zł,
d) wydatki na obsługę długu publicznego zł – 15 684,00 zł,
2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 1 225 000,00 zł.
Zgodnie z projektem zaplanowano następujące wydatki budżetu na 2020 rok:
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4 727,00 zł,
2) w dziale 600 Transport i łączność:
- rozdział: Lokalny transport zbiorowy – 85 806,00 zł,
- rozdział: Drogi publiczne powiatowe – 45 845,00 zł,
- rozdział: Drogi publiczne gminne – 576 497,00 zł (autopoprawka związana ze zmianą
inwestycji z ulicy Księżej na ulicę Kościelną),
- rozdział: Drogi wewnętrzne – 265 000,00 zł (autopoprawka, bowiem ulica Kościelna
figuruje jako droga wewnętrzna),
- rozdział: Pozostała działalność – 5 500,00 zł,
3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 131 300,00 zł,
- rozdział: Pozostała działalność – 191 750,00 zł,
4) w dziale 710 Działalność usługowa – 100 000,00 zł,
5) w dziale 720 Informatyka – 88 894,00 zł,
6) w dziale 750 Administracja publiczna:
- rozdział: Urzędy wojewódzkie – 30 831,00 zł,
- rozdział: Rady gmin (miast) – 95 930,00 zł,
- rozdział: Urzędy gmin – 2 227 858,00 zł,
- rozdział: Kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł,
- rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 94 000,00 zł,
- rozdział: Pozostała działalność – 21 270,00 zł,
7) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – 1 150,00 zł,
8) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział: Ochotnicze straże pożarne – 169 750,00 zł,
- rozdział: Obrona cywilna: 2 588,00 zł,
- rozdział: Zarządzanie kryzysowe 2 400,00 zł,
9) w dziale 757 Obsługa długu publicznego – 15 684,00 zł,
10) w dziale 758 Różne rozliczenia – 158 030,00 zł, z czego:
- rozdział: Różne rozliczenia finansowe – 30,00 zł,
- rozdział: Rezerwy ogólne i celowe – 158 000,00 zł,
11) w dziale 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział: Szkoły podstawowe 4 351 084,00 zł,
- rozdział: Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 258 591,00 zł,
- rozdział: Przedszkola – 1 930 845,00 zł,
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12)

13)

14)

15)

16)

- rozdział: Dowożenie uczniów do szkół – 46 000,00 zł,
- rozdział: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 33 334,00 zł,
- rozdział: Stołówki szkolne i przedszkolne – 540 720,00 zł (autopoprawka - została
zwiększona łączna kwota na 100 tys. na remont jadalni),
- rozdział: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 33 235,00 zł,
- rozdział: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 390 779,00 zł,
- rozdział: Pozostała działalność – 33 000,00 zł,
dział 851 Ochrona zdrowia:
- rozdział: Programy polityki zdrowotnej – 450,00 zł,
- rozdział: Zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł,
- rozdział: Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 75 500,00 zł,
dział 852 Pomoc społeczna:
- rozdział: Domy pomocy społecznej – 97 200,00 zł,
- rozdział: Ośrodki wsparcia – 19 200,00 zł,
- rozdział: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 600,00 zł,
- rozdział: Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej – 12 900,00 zł,
- rozdział: Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 172 600,00 zł,
- rozdział: Dodatki mieszkaniowe – 100,00 zł,
- rozdział: Zasiłki stałe – 155 101,00 zł,
- rozdział: Ośrodki pomocy społecznej – 540 894,00 zł,
- rozdział: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99 200,00 zł,
- rozdział: Pomoc w zakresie dożywiania – 33 536,00 zł,
- rozdział: Pozostała działalność – 5 000,00 zł,
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział: Świetlice szkolne – 115 449,00 zł,
- rozdział: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5 008,00 zł,
- rozdział: Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej,
a także szkolenia młodzieży – 2 000,00 zł,
- rozdział: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 13 000,00 zł,
- rozdział: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 13 000,00 zł,
- rozdział: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 828,00 zł,
dział 855 Rodzina:
- rozdział: Świadczenie wychowawcze – 5 146 100,00 zł,
- rozdział: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 040 832,00 zł,
- rozdział: Wspieranie rodziny – 250 210,00 zł,
- rozdział: Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 23 400,00 zł,
- rozdział: Dzienni opiekunowie – 9 000,00 zł,
- rozdział: Rodziny zastępcze – 63 807,00 zł,
- rozdział: Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 7 100,00 zł,
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 408 305,00 zł (autopoprawka
w związku ze zmianą stawki), w tym:
- rozdział: Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20 000,00 zł,
- rozdział: Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 058 905,00 zł,
- rozdział: Oczyszczanie miast i wsi – 14 600,00 zł,
- rozdział: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6 500,00 zł,
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- rozdział: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 000,00 zł (zmiana, ponieważ
stację pogody zakupiliśmy jeszcze w tym roku),
- rozdział: Schroniska dla zwierząt – 10 000,00 zł,
- rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg – 272 500,00 zł (z tego rozdziału było zabrane
część na jadalnię i część na kontenery dla sportowców oraz stadion),
- rozdział: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska – 3 000,00 zł,
- rozdział: Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 12 000,00 zł,
- rozdział: Pozostała działalność – 5 800,00 zł
17) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział: Pozostałe zadania w zakresie kultury – 200 750,00 zł,
- rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 114 832,00 zł,
- rozdział: Biblioteki – 278 000,00 zł,
- rozdział: Pozostała działalność – 300,00 zł,
18) dział 926 Kultura fizyczna:
- rozdział: Zadania w zakresie kultury fizycznej – 442 800,00 zł,
- rozdział: Pozostała działalność – 337 500,00 zł (jak wcześniej powiedziałam, tutaj
zwiększono wydatki na zadanie: „Budowa trybun na stadionie w Krościenku Wyżnym”
ze 170 tys. na 200 tys. oraz na zadanie: „Zakup środków trwałych” (kontener na zaplecze
sportowe) z 60 tys. zwiększono środki na 100 tys. Te autopoprawki zostały wypracowane
na komisjach i zostały tutaj uwzględnione).
Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 23 624 000,00 zł.
II. Odczytanie opinii i wniosków Komisji stałych Rady Gminy oraz ostatecznej opinii
o projekcie budżetu Komisji Budżetu i Finansów.
Radny Stanisław Wierdak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich na
posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej
Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok wraz z autopoprawkami (jednogłośnie). Komisja nie
złożyła wniosków do projektu przedmiotowej uchwały (opinia w załączeniu).
Radny Bolesław Pudłowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2019 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok wraz
z autopoprawkami - oddano 3 głosy „za” (jednogłośnie). Komisja nie złożyła wniosków
do projektu uchwały budżetowej (opinia w załączeniu).
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował,
że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2019 r. po uwzględnieniu
pozytywnych opinii Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok wraz z autopoprawkami. Oddano 4 głosy
„za” (jednogłośnie). Komisja nie złożyła wniosków do projektu przedmiotowej uchwały
(opinia w załączeniu).
III. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
Radny Zenon Lenart: pewnie gdybym nie zabrał głosu to by nikt nie dyskutował, bo już
wszystko zostało przedyskutowane. Ale w związku z tym, że państwo uznali, że nie
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powinienem być w żadnej komisji więc pozwolę sobie zabrać głos. Chciałem zapytać w takich
kilku kwestiach. Mieszkańcy gminy przy ulicy Brzozowskiej złożyli w zeszłym roku taki
wniosek, żeby rozpocząć tam budowę sieci wodociągowej. Nie znalazło się to zadanie
w budżecie w ogóle. Druga sprawa, co chcemy zrobić za 20 tys. jeżeli chodzi o budowę
kanalizacji w tej samej części naszej gminy, bo uważam że kwota jest śmieszna. Za 20 tys. to
nie wiem, projekt chcemy zrobić. To jest druga sprawa. Następna przeglądam również zadania
inwestycyjne. Generalnie chcemy tam połapać pewne rzeczy i dobrze, że to robimy, ale jeżeli
chodzi o dotacje, na jakie zadanie chcemy w ogóle w przyszłym roku wziąć dotację. Jest
to bardzo ważne, żebyśmy nasze środki pomnażali jeżeli chodzi o nasze zadania inwestycyjne,
bo na inne zadania tj. na bieżące zadania sprawa jest dość trudna. Więc na jakie zadania tutaj
byśmy chcieli te środki uzyskać. Rozumiem w dalszym ciągu trawmy tutaj jeżeli chodzi
o budowę budynku użyteczności publicznej, przeznaczmy kolejne pieniądze. Myślę, że przy tej
kwocie kosztorysowej 6 mln zł, te 300 tys. to taka śmieszna kwota. Nie wiem co za te pieniądze
chcemy znowu zrobić, bo raczej żadnych prac tutaj nie rozpoczniemy. To by były takie
konkretne pytania.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: tak sobie notowałem, więc postaram się odpowiedzieć panu
radnemu za kolejnością. Gdybym jej nie zachował proszę o poprawienie. Na pierwsze pytanie,
owszem mamy tutaj też wypracowaną nadwyżkę. Jeżeli przy aprobacie państwa radnych
zostanie taka prośba, uzyska ona aprobatę, jak najbardziej nie widzę przeszkód ku temu, aby te
kanalizację budować. Tym bardziej, że może akurat pojawią się jakieś środki z zewnątrz na ten
cel. Kwota 20 tys. to jest kwota na przyłącz sieci kanalizacyjnych. Następne pytanie - Fundusz
Dróg Samorządowych, akurat mamy złożone dokumenty na ulicę Księżą. Zobaczymy w jakim
wymiarze to dofinansowanie otrzymamy i wówczas będziemy procedować, czy ta inwestycja
będzie dla nas opłacalna, czy nie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i będzie taki
konkurs na dotacje ogłoszony, skorzystamy również z dofinansowania do dróg dojazdowych
do gruntów rolnych oraz czynimy starania o dofinansowania na budowę stadionu – trybun
stadionowych. Jeżeli chodzi o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, niestety
mieliśmy tutaj pana z Urzędu Marszałkowskiego. Kończy się akurat ta prognoza finansowa na
te lata, także najbliższe środki wg jego wiedzy pojawią się dopiero w 2021 roku. Ten rok można
powiedzieć będzie takim rokiem martwym, jeżeli chodzi o te środki. Co do budynku
użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym, te środki pozwolą nam na opracowanie
dokumentacji projektowej, która w przyszłości umożliwi nam podjęcie starań o jakiekolwiek
dofinansowania. Zdajemy sobie sprawę, że koszt tego budynku nie jest kosztem małym. Mamy
tutaj koncepcję architektoniczną w oparciu o którą będzie ten projekt sporządzony.
Nie wykluczamy w jaki sposób połączenia lub zmniejszenia kubatury tego budynku, aby ten
koszt był nieco mniejszy. Jednak tutaj spotykam się z opiniami mieszkańców, że taki budynek
jest potrzebny, tym bardziej na Ośrodek Zdrowia, a jeżeli chodzi o Przedszkole, tutaj mam
informacje jeżeli chodzi o panią dyrektor z przedszkola, o zapotrzebowaniu na otworzenie
nowych oddziałów przedszkolnych. Dyrektor przedszkola mówiła, że spokojnie wg tych
informacji, które posiada od rodziców, mogłaby utworzyć co najmniej dwa takie oddziały.
Jeżeli chodzi o bibliotekę. Biblioteka nasza się prężnie rozwija. Na chwilę obecną, także od
pani dyrektor dostaję informacje, że ten lokal jest niewystarczający. Po prostu dobrze by było,
żeby przedszkole było przedszkolem, a nie budynkiem który łączy wiele innych grup,
stowarzyszeń albo instytucji.
Radny Zenon Lenart: czyli jeżeli chodzi o ten wodociąg, to dlaczego go nie ma w budżecie,
bo nie rozumiem po prostu. Był wniosek mieszkańców o to, żeby podjąć czynności związane,
ale nie znalazł się w budżecie.
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Wójt Gminy – Mateusz Liput: jeżeli chodzi o wnioski do budżetu. Tych wniosków naprawdę
jest bardzo dużo i staraliśmy się podczas prac w komisjach wyselekcjonować te, które naszym
zdaniem są możliwe do zrealizowania w najbliższym czasie. Co do kolejnych wniosków, mamy
nadwyżkę, mamy możliwość manewrowania środkami. Jeżeli państwo radni wyrażą aprobatę
co do tego, jesteśmy skłonni te środki przeznaczyć na tę budowę.
Radna Aleksandra Przymusińska: tutaj chciałabym odnieść się do pana radnego, jednak
z takim słowem. Ponad 4 godziny trwały prace w komisjach, dyskusje merytoryczne,
spieraliśmy się. Jakoś tak staraliśmy się pewne priorytety tutaj wypracować wspólnie, co będzie
najważniejsze i powiem szczerze, że ja sobie bardzo cenię pana głos jeżeli chodzi o taki głos
doradczy i jakiekolwiek sugestie. Więc myślę, że można było zostać dłużej na tym spotkaniu
i nawet rzeczywiście przedstawić sprawę tego wodociągu. Mówiąc za siebie skoncentrowałam
się na jadalni, jestem członkiem komisji oświaty i było to dla mnie jak i dla moich kolegów
zadanie priorytetowe. Wiem też, że dla większości tu z państwa, jeżeli nie dla wszystkich każdy
głos jest ważny, ale niestety nieobecność pana spowodowała, że rzeczywiście na tym zadaniu
się nie skoncentrowaliśmy. Chciałam akurat jeszcze odpowiedzieć panu na to pytanie a propos
tych dotacji. My jako komisja, a szczególnie jako komisja oświaty czekamy na dotację, która
pomogłaby nam tą jadalnię przystosować, wyremontować i zrobić jadalnię z prawdziwego
zdarzenia dla szkoły. Czekamy na taki projekt.
Radny Zenon Lenart: dziękuję za ten głos, ale nie kwestionuję potrzeby jadalni, nie
kwestionuję niczego tutaj bo jest to koncert życzeń po prostu. Dla mnie te sprawy, które były
w pamięci jak czytał pismo pan przewodniczący, jak się mieszkańcy zwracali. Tutaj radny
Ronowski i radny Wojtuń jak najbardziej byli za tym, żeby coś podjąć. Dlatego pytałem,
dlaczego tego nie ma. Uważam też, że kwota 20 tys. na kanalizacji również tej części, jest kwotą
trochę śmieszną. Bo powinna być to kwota konkretna. Jeżeli zabieramy się za jakąś robotę to
dobrze by było po prostu pewne rzeczy zabrać się, zrobić i sprawę odłożyć ad acta, nie ciągnąc
jej po prostu zbyt długo. Bo wtenczas wiadomo, że koszty nam rosną. Także tutaj jak
najbardziej, ale tak jak pani powiedziałem, nie jestem członkiem żadnej komisji, więc po prostu
nie miałem, że tak powiem głosu w tej materii.
Radna Aleksandra Przymusińska: nie zgodzę się tu z tym, że nie miał pan absolutnie głosu.
Jest pan tak jak każdy z nas zawsze zapraszany na posiedzenia komisji. Pamiętam zresztą pana
głos, który mi się bardzo spodobał, że będzie pan na każdym posiedzeniu komisji i my tutaj
oczekujemy wszyscy pana obecności. Prosiłabym jednak o nie zaczynanie takich wypowiedzi
mimo wszystko od takiego głosu, że zostało już wszystko ustalone w komisjach i teraz już tutaj
jakby nie mamy nad czym dyskutować. Naprawdę to było zmaganie się, to były dyskusje
ciężkie i bardzo żałujemy, że pana nie było.
Radny Zenon Lenart: w kwestii wyjaśnienia, uszczegółowienia nie jestem zapraszany na
żadne komisje. Jestem informowany o posiedzeniach komisji, dzięki uprzejmości i to jest
zasadnicza różnica.
Zastępca Wójta – Jan Omachel: kilka słów ogólnych odnośnie tego budżetu. Na pewno nie
jest to budżet marzeń. Na pewno, bo warunki przy tworzeniu tego budżetu raz, że były bardzo
trudne, bo znajdowaliśmy się w sytuacji gdzie trudno było zaplanować dochody, nie wiadomo
było jak będą się układały koszty w przyszłym roku, bo wiadomo nawet same kwestie
śmieciowe długo wstrzymywały tutaj planowanie budżetowe i na pewno w tym budżecie nie
zmieściły się wszystkie zadania w takiej formie i w takiej wysokości finansowania jaką byśmy
chcieli. Naprawdę tych wydatków w naszej gminie jest dużo, natomiast dochody niestety nie
wzrastają proporcjonalnie do kosztów, które się w tej chwili tworzą i pokazują. Więc na pewno

32

nie jest to budżet marzeń, natomiast również w trakcie komisji padły zdania takie, że ten budżet
jeżeli trzeba będzie, będziemy nowelizować na przestrzeni przyszłego roku. I sądzę, mamy
tu niewyjaśnione sprawy płatności z lotniskiem itd., przecież to w wieloletniej prognozie
finansowej musi się znaleźć. Te kwestie rozstrzygną się w I kwartale przyszłego roku i tu będzie
łatwiej później podjąć decyzję o kierunku i priorytetach, bo faktycznie te zadania trochę
są rozstrzelone i te kwoty są pewnie nie do końca dopasowane do tego na ile uda się
je wykorzystać. Ale po to są zmiany w budżecie, po to są poszczególne komisje, żeby to
w trakcie roku weryfikować i poprawiać. Myślę, że na tyle na ile było możliwe ten budżet
zabezpiecza potrzeby naszych mieszkańców. Natomiast, tak jak mówię, na pewno będzie on
w trakcie roku jeszcze nowelizowany, pokażą się dodatkowe środki, pokażą się dodatkowe
możliwości aplikacji o środki zewnętrzne, o dotacje, na pewno z tego skorzystamy. Także ja
chciałbym, aby ten budżet w tej wersji został przyjęty, przedyskutowany jeszcze gdzie tam ma
jakieś minusy, bo o tym też trzeba powiedzieć, ale przyjęty, bo to nam pozwoli spokojnie
pracować w przyszłym roku.
Radny Zenon Lenart: czego mi brakuje w tym budżecie. Brakuje mi takiej inwestycji, która
by zmniejszała koszty funkcjonowania gminy. A mam na myśli chociażby montaż paneli
fotowoltaicznych. W tej chwili pojawia się w przyszłym roku szereg programów i można
skorzystać. To nie tylko na domy prywatne, ale na domy użyteczności publicznej, właśnie
mamy szkołę, mamy urząd gminy, mamy przedszkole. Ta inwestycja przynosi spore
oszczędności i takich programów, takich zadań inwestycyjnych mi w tym budżecie po prostu
brakuje, które by zmniejszały koszty, pozwalały nam później na szerszą politykę inwestycyjną.
Radny Krzysztof Ronowski: może jeszcze jeden głos w dyskusji nad budżetem. Zanim będę
prosił o wyjaśnienie jednej z pozycji budżetowych, chciałem się odnieść do tych dotacji,
o których żeśmy sobie mówili. Faktycznie jeżeli się analizuje budżet, od wielu lat po tej stronie
wydatkowej i sięgania po środki unijne, czy w ogóle zewnętrzne, po raz pierwszy od lat
w załączniku nr 3 do uzasadnienia funkcjonują takie cyfry jak zero, zero, zero dotacji. W wielu
przypadkach jest to uzasadnione, ponieważ jak pan wójt sam zauważył programów unijnych
brakuje i będzie teraz co najmniej 2-3 letnia dziura z dofinansowaniami, ale przypominam,
że na Komisji Rewizyjnej omawiając dofinansowania i sięgania po środki unijne, jedną z próśb
naszych pan wójt załatwił błyskawicznie. W ciągu paru dni sprowadzając urzędnika z Urzędu
Marszałkowskiego tutaj w celu udzielania informacji, za co dziękuję, ale prosiliśmy też
o pewną aktywność urzędniczą, po to by do poszczególnych inwestycji urzędnicy potrafili się
odnieść, gdzie w środkach krajowych można te środki poszukać. Brakuje mi tutaj po prostu
takiego opisu, że np. przy oświetleniach ulicznych to planujemy po sięgnięcie albo będziemy
próbowali sięgnąć do programu krajowego „Sowa” w Narodowym Funduszu Środowiska.
Wiele takich programów żeśmy sobie omówili, także praca została wykonana. Nie ma jej
jednak przełożonej tutaj na pismo na piśmie przy budżecie, ale mam nadzieję, że to zostanie
przez urzędników wdrożone w życie w roku budżetowym. Natomiast przechodząc do głównej
kwestii, proszę o wyjaśnienie jednej kwestii przynajmniej na tą chwilę w zapisie budżetowym
na 2020 rok, jest to rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) chodzi mi
o wynagrodzenia osobowe pracowników. Są to wynagrodzenia osobowe urzędników
gminnych, plan na 2020 rok to jest 1 454 735,00 zł i szanowni państwa, panie wójcie, jest to
o ponad 200 tys. zł więcej niż planowane na 2019 rok wydatki po stronie wynagrodzeń
pracowników. Proszę o wyjaśnienie, z czy się to wiąże, czy to są trzy, cztery dodatkowe etaty.
Proszę o wyjaśnienie skąd się wziął taki wzrost. Podkreślam analizując rok 2019 do roku 2020.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: jeżeli chodzi o środki na wynagrodzeniach. Podczas obrad
komisji, o których pani radna Przymusińska wspomniała, również padło to pytanie. Planując
środki myśleliśmy, osobiście myślałem o zatrudnieniu osoby, która odciąży nieco pracowników
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na stanowisku np. biura podawczego, być może zatrudnienia osoby, która pozwoli w jakiś
sposób na zasadzie pracownika interwencyjnego, który odciąży te prace jeżeli chodzi o teren
miejscowości, chodzi o prace remontowo-porządkowe. Ale po przeanalizowaniu głębszy tego
tematu uznałem, że na chwilę obecną najbliższy rok będziemy proponować, aby zostało
to zatrudnienie po staremu, tj. żeby tych etatów na chwilę obecną nie zwiększać, a część z tych
środków po prostu przeznaczyć na jakieś inne cele, które gdzieś w trakcie roku budżetowego
się pojawią.
Zastępca Wójta – Jan Omachel: istotnie jest tu duża kwota przewidziana. Praktycznie było
tak jak wójt tu powiedział dodatkowe zatrudnienie. Ta kwota została w budżecie, natomiast ona
będzie zmieniona w trakcie roku na bazie wypracowanych z Komisją Budżetu i Finansów
wniosków, po prostu będzie tam podwyżka przyjęta w granicach 5-8 % myślę, w stosunku do
ubiegłego roku. Wiec myślę, że środki zostaną i miejmy to w pamięci, że będą do
wykorzystania przy pierwszej, czy drugiej nowelizacji budżetu. Na dziś proponowałbym to
zostawić dlatego, że zmiana nam to zdecydowanie potem cały harmonogram budżetowy, jako
że środki na płacach składają się na różne płatności, ZUS-y, podatki etc. W związku z tym
wymagałoby to przemeblowania budżetu i nie decydowaliśmy się w ostatniej chwili na te
zmiany. Ale to mamy w pamięci i wiemy, że tam jest nadwyżka, którą będzie można
wykorzystać.
Radny Tomasz Niżnik: tak jak pan wójt powiedział, myśmy to w komisji zauważyli ten wzrost
o ponad 216 tys. jeśli chodzi o wynagrodzenia osobowe pracowników i tak jak było
powiedziane jesteśmy po rozmowach, że na najbliższej sesji też będzie można te środki
przerzucić na inny paragraf czy dział, który gdzieś sobie tu zaplanujemy. Też liczymy na prace
jeśli chodzi o poszukanie projektów, programów, różnego rodzaju, jeśli chodzi o stadion czy
o budynek. Ogólnie rzecz biorąc szukanie takich projektów, które ten budżet nam troszeczkę
odciążą. Również jako komisja zauważyliśmy wzrost na promocje. Natomiast tutaj jakby nic
nie mamy wiele do tego, żeby ta promocja gminy była jakby większa troszeczkę, natomiast
mam prośbę na zwrócenie uwagi na to jakie zespoły, ewentualnie na różnego rodzaju imprezy
okolicznościowe czy dożynki są zapraszane. Żeby jednak łącząc tą promocję z kulturą, żeby
ta kultura była na wyższym poziomie. Żeby po prostu publicznych pieniędzy nie wydawać
na zespoły czy muzyków, którzy można powiedzieć oszukują ludzi, gdyż grają z playbacku,
udają że są artystami itd. W tym roku był bardzo dobry zespół czyli Mateusz Ziółko, i chwała
za to, że był, bo na prawdę wysoki poziom artystyczny i kultura osobista tego człowieka.
Ale byli też artyści, którzy po prostu, szkoda publicznych pieniędzy wydawać na takie zespoły.
Tu może przytoczyć taki cytat Witek Muzyk Ulicy, to jest muzyk, który kiedyś grał na ulicy:
„kiedyś grały Czerwone Gitary, teraz z playbeck-u jakieś fujary”. Więc szkoda tym „fujarom”
płacić pieniądze jeżeli można to orientujmy się, szukajmy w Internecie jak te koncerty
wyglądają, bo to często widać, jeżeli jest jeden muzyk i dziewczyna obok niego, to może szkoda
pieniędzy. Ja dziękuje też za prace w tych komisjach bo faktycznie trochę trwało i doszliśmy
do porozumienia, panu przewodniczącemu i wszystkim radnym, którzy brali udział w tych
pracach. Dziękuję bardzo.
Zastępca Wójta – Jan Omachel: to tylko tyle, że uwagi do przyjęcia i na pewno pracownicy
jak nas słuchają to wezmą to do siebie, którzy tą promocję realizują. My również faktycznie
zwrócimy na to uwagę, żeby te zespoły dobierać pod kątem artystycznym, a nie tylko jakimś
tam publicystycznym etc.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano.
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III. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że uchwała budżetową Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok
została przyjęta (uchwała w załączeniu).
Ad. 6n
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2020-2023.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Filar przedstawiła projekt uchwały (w załączeniu). Stwierdziła,
że: w uchwale budżetowej na 2020 rok. wydatki budżetu ustalono na kwotę 23 624 000,00 zł,
w tym: wydatki bieżące – 22 399 000,00 zł, wydatki majątkowe – 1 225 000,00 zł. W ramach
wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 8 771 367,00 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki ustalono na poziomie zawartych umów
o pracę. Do opracowania planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych w kolejnych latach zaplanowano wzrost ok. 5 %, uwzględniając nagrody
jubileuszowe. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu
terytorialnego przyjęto wszystkie wydatki bieżące pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne
oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Do kalkulacji wydatków związanych
z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w latach następnych
uwzględniono wskaźnik wzrostu cen i usług w wysokości ok. 2,3% - 4 %. Pozostałe wydatki
bieżące na wykonywanie zadań statutowych jednostek (zakup materiałów i wyposażenia, usług
obcych, energii i innych) uwzględniają planowany wzrost wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS. Nie przewiduje się wydatków z tytułu
poręczeń i gwarancji. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie kosztorysów lub
szacunkowych wartości. Są to zadania o stosunkowo niskich nakładach finansowych
i jednorocznym okresie wykonania. Wydatki majątkowe w latach następnych będą realizowane
w miarę posiadanych środków. Wynik budżetu jako różnica między dochodami, a wydatkami
budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2020 i w latach 2021-2023 prognozuje
się, że budżet będzie się zamykał wynikiem dodatnim. Przeznaczenie nadwyżki, planowana na
rok 2020 i na lata następne 2021-2023 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę
zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody, nie planuje się
zaciągania kredytów i pożyczek w latach 2020-2023. Rozchody, opracowując rozchody
budżetu na lata 2020-2023 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe i harmonogramy spłat.
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem równania: dług
z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Zaplanowana kwota długu jest zgodna
z harmonogramem spłat rat kapitałowych kredytów. Przedsięwzięcia, Wieloletnia Prognoza
Finansowa nie określa przedsięwzięć - wieloletnich programów, projektów lub zadań
związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz umów o partnerstwie publiczno-prawnym,
których okres realizacji jest długi i wykracza poza rok budżetowy. W Wieloletniej Prognozie
Finansowej upoważnia się Wójta Gminy Krościenko Wyżne do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
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zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do
takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej,
d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
2) zawieranych na czas określony w zakresie:
a) dostawy materiałów biurowych do kwoty 30 000,00 zł,
b) prenumeraty gazet i czasopism do kwoty 5 000,00 zł,
c) usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej do kwoty 8 000,00 zł,
d) usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej do kwoty 2 000,00 zł,
e) ubezpieczenia nieruchomości i mienia ruchomego do kwoty 15 000,00 zł.
Upoważnia się Wójta Gminy Krościenko Wyżne do przekazania uprawnień kierownikom
jednostek organizacyjnych Gminy Krościenko Wyżne do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do
takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej,
d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
2) zawieranych na czas określony w zakresie:
a) dostawy materiałów biurowych do kwoty 15 000,00 zł,
b) prenumeraty gazet i czasopism do kwoty 5 000,00 zł,
c) usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej do kwoty 4 000,00zł,
d) usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej do kwoty 2 000,00 zł,
e) ubezpieczenia nieruchomości i mienia ruchomego do kwoty 5 000,00 zł.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne. Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. W związku z tym,
że zwiększyły się dochody oraz wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi projekt uwzględnia wprowadzone autopoprawki.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych
do projektu uchwały:
1) radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna.
2) radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna.
3) Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że opinia komisji jest pozytywna, 4 głosy „za”.
Głosów w dyskusji nie zabrano. Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził
głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką. W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 14 radnych:
- „za” głosowało 14 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
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Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2020-2023 (uchwała
w załączeniu).
Ad. 7
Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Radna Aleksandra Przymusińska: w imieniu swoim, ale również mieszkańców Krościenka
Wyżnego zwracam się do państwa przede wszystkim, do nas wszystkich, ale przede wszystkim
do państwa przed monitorami, którzy nas oglądają z ogromną, gorąca prośbą. Bardzo proszę
o rozważne i rozsądne obchodzenie się z petardami, fajerwerkami i innymi materiałami podczas
tej jutrzejszej nocy sylwestrowej. Niestety bardzo często dochodzi do bardzo przykrych
w skutkach wypadków, wręcz do tragedii. Jeżeli taka petarda zostanie odpalona w zły sposób,
czy będzie chociażby wadliwa. Dlatego bardzo państwa proszę o to, abyśmy w takim
bezpośrednim sąsiedztwie domów po prostu tego nie robili. A proszę o to zarówno w swoim
imieniu tak jak powiedziałam, mając na względzie także naszych najbliższych. Myślę tu
o osobach starszych, które się bardzo boją, o osobach samotnych, o rodzinach z małymi dziećmi
i o mieszkańcach mających zwierzęta. Dlatego bardzo proszę, aby jeżeli jest to możliwe
zaniechać i żeby ta noc sylwestrowa dla jednych będąca super zabawą, a dla innych zwykłą
spokojną nocą, niech będzie po prostu bezpieczna.
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Podkul: mam nadzieję, że wszyscy tutaj obecni
przyłączają się do tego apelu.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Obywatelskich: przedstawił plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich na
2020 rok (plan pracy w załączeniu).
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska: przedstawił plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,
rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2020 rok (plan pracy w załączeniu).
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów: przedstawił plan
pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok (plan pracy w załączeniu).
Radny Krzysztof ronowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: przedstawił plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (plan pracy w załączeniu).
Radny Eugeniusz Such: panie wójcie mam tylko taką uwagę, żeby w przyszłym roku
pamiętać. Zrobiliśmy na skrzyżowaniu Północnej z Mostową ten próg zwalniający z prawej
strony. Zdaje to egzamin, natomiast pamiętajmy, że ta lewa strona jest bardziej niebezpieczna
i musimy w przyszłym roku wystąpić z wnioskiem o nie zrobienie progu z przejściem, bo to
nam się nie uda, bo nie mamy tam możliwości, natomiast o próg zwalniający, oddzielnie z lewej
strony. To z prawej strony pokazuje nam, że jednak to zwolnienie jest i gwarantuje nam
swobodne wysunięcie się, czy wyjazd. Natomiast lewa strona nie jest skończona i jakby ta cała
inwestycja bez tego progu z lewej strony, nie do końca załatwia sprawę.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: zgłoszę na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
tę prośbę. Mam nadzieje, że komisja znajdzie odpowiednie rozwiązanie tego tematu.
Innych głosów nie zabrano.
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Ad. 8
Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce
między sesjami.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poinformował, że w okresie międzysesyjnym do
Rady Gminy Krościenko Wyżne wpłynęło:
1) petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Petycja zostanie przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem opracowania
propozycji sposobu jej rozpatrzenia;
2) wniosek Prezydenta Miasta Krosna o wyrażenie opinii przez Radę Gminy Krościenko
Wyżne w przedmiocie zmiany granic Gminy Miasto Krosno;
3) pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie – analiza oświadczenia majątkowego
Pani Alicji Fejkiel-Guzik. Naczelnik informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy
oświadczenia majątkowego nie stwierdzono nieprawidłowości;
4) skarga na działalność wójta w związku z prowadzonym postępowaniem
administracyjnym. Skarga zgodnie z kompetencją zostanie przekazana Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji. Komisja opracuje propozycję rozpatrzenia przedmiotowej skargi i wraz
ze stanowiskiem przekaże do rozpatrzenia Radzie Gminy;
5) pismo w sprawie przejęcia cmentarzy parafialnych i ich skomunalizowanie;
6) pisma w sprawie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
Ad. 9
W ostatniej części posiedzenia Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul oraz Wójt
Gminy – Mateusz Liput podziękowali za pracę wykonaną w trakcie kończącego się roku
i złożyli życzenia noworoczne. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne –
Krzysztof Podkul zamknął XIII Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Podkul

