P R O T O K Ó Ł NR XIV/2020
z sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
odbytej w dniu 17 stycznia 2020 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne
przy ul. Południowej 9
Sesja rozpoczęła się o godz. 1300 i trwała do godz. 1350, z przerwą 5 minutową w godz. 1330 –
1335.
Obecni radni wg listy obecności. Obecnych 13 radnych. Nieobecni: radna Marzena Kielar,
radna Beata Najbar.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Mateusz Liput
- Jan Omachel
- Mateusz Podkul
- Stanisław Ziomek

- Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
- Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne,
- Sekretarz Gminy Krośienko Wyżne,
- Sołtys Sołectwa Pustyny.

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

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne w przedmiocie
zmiany granic Gminy Krościenko Wyżne oraz określenia zasad i trybu przeprowadzenia
tych konsultacji;
b) wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego;
c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok.
6. Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce
między sesjami.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1
Rozpoczynając XIV 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
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11 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Krościenko Wyżne może ważnie
obradować i podejmować uchwały.
Ad. 3
Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad.
Na salę obrad przybył radny Piotr Lorens. Od tego momentu w XIV sesji Rady Gminy
Krościenko Wyżne brało udział 12 radnych.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zauważył, że radni otrzymali porządek obrad
XIV sesji wraz z zawiadomieniem o terminie jej zwołania oraz projektami uchwał. Wobec tego
dopytał w kwestii ewentualnych wniosków lub uwag do porządku.
Wójt Gminy – Mateusz Liput zawnioskował o wprowadzenie zmian w punkcie 5 dotyczącym
rozpatrzenia projektów oraz podjęcia uchwał tj:
1) usunięcie z porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa
użytkowania wieczystego,
2) wprowadzenie 2 dodatkowych projektów uchwał, tj.:
a) projektu zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krościenko Wyżne na lata 2020-2023;
b) projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krościenko
Wyżne na rok szkolny 2019/2020.
W uzasadnieniu do wprowadzenia punktu Wójt Gminy – Mateusz Liput wytłumaczył, że:
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Krościenko Wyżne wynika z wszczętego przez Wojewodę
Podkarpackiego postępowania nadzorczego.
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 wyrażenia zgody na
nabycie prawa użytkowania wieczystego,
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
- „za” głosowało 11 radnych,
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymał się” od głosu 1 radny,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że wniosek został przyjęty.
2) wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata
2020-2023.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 12 radnych:
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- „za” głosowało 12 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że: wniosek został przyjęty, a projekt
uchwały zostanie rozpatrzony w punkcie 5 lit. c, natomiast dotychczasowy projekt uchwały
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 zostanie rozpatrzony z uwzględnieniem
wcześniej wprowadzonej zmiany tj. jako lit. b.
Międzyczasie na salę obrad przybył radny Krzysztof Ronowski. Od tego momentu w XIV sesji
Rady Gminy Krościenko Wyżne uczestniczyło 13 radnych.
3) wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Krościenko Wyżne na rok szkolny 2019/2020.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że wniosek został przyjęty. Projekt
uchwały zostanie rozpatrzony w punkcie 5 poświęconym rozpatrzeniu projektów oraz podjęciu
uchwał, jako lit. d.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul odnotował, iż od momentu stwierdzenia
prawomocności obrad doszło 2 radnych. Tym samym zauważył, iż w obradach rady gminy
bierze udział 13 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przystąpił do przegłosowania porządku
obrad z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Zauważył, że porządek obrad przedstawia
się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne w przedmiocie
zmiany granic Gminy Krościenko Wyżne oraz określenia zasad i trybu przeprowadzenia
tych konsultacji;
b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok;
c) zmiany uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko
Wyżne na lata 2020-2023;
d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krościenko Wyżne na rok szkolny
2019/2020.
6. Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce
między sesjami.
8. Zamknięcie obrad.
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W zarządzonym przez Przewodniczącego Rady – Krzysztofa Podkula głosowaniu jawnym
uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne
przyjęła porządek obrad XIV sesji.
Ad. 4.
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 30 grudnia do 17 stycznia 2020 r. W tym
okresie zawarto umowy na:
1) „odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r. Część I
Odbiór odpadów komunalnych (niesegregowanych i bioodpadów) od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne i transport tych
odpadów do Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie”.
2) „odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.: Część II
Odbiór odpadów komunalnych (metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, papier, szkło) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Krościenko Wyżne, transport i zagospodarowanie tych odpadów (w tej części
dostawa worków)”.
3) „odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.: Część III
Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz transport
i zagospodarowanie tych odpadów”.
4) „świadczenie usług opieki autorskiej i obsługi serwisowej systemu obsługi jednostek
samorządu terytorialnego „PUMA” w 2020 r.”
5) „świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.”
6) „świadczenie opieki autorskiej w zakresie użytkowanego przez Gminę Krościenko Wyżne
oprogramowania: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON”.
7) wykonanie analizy organizacyjno-finansowej sieci jednostek szkolnych Gminy Krościenko
Wyżne.
8) odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
9) zakup paliw na potrzeby Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.
10) wykonywania usług polegających na wykonywaniu zadań służby bezpieczeństwa i higieny
pracy.
11) „zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r. Część I:
Odśnieżanie i likwidacja skutków gołoledzi na drogach i chodnikach oraz wywóz śniegu
i błota pośniegowego”.
12) „zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r. Część II:
Uprzątnięcie materiału użytego do zimowego utrzymania dróg i chodników”.
13) pełnienie funkcji operatora informatycznego w okresie trwałości projektu
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne”.
14) zakup i dostawa materiałów biurowych, środków czystości i tonerów dla Urzędu Gminy
Krościenko Wyżne.
15) „świadczenie usług informatycznych na rzecz Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.”
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16) świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi
w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Krościenko Wyżne
w 2020 r.
17) „wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Krościenko
Wyżne w 2020 roku”.
18) wykonania usługi polegającej na całodobowej opiece weterynaryjnej nad zwierzętami
gospodarstwa domowego i dzikimi w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz
innych wypadków wymagających interwencji weterynaryjnej na terenie Gminy Krościenko
Wyżne.
19) „świadczenie usług prawnych na rzecz Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.”
20) „świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz Urzędu Gminy Krościenko Wyżne
w 2020 r.”
21) dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie.
22) „wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulic,
placów i dróg na słupach należących do PGE Dystrybucja S.A. na terenie Gminy Krościenko
Wyżne”.
23) odbiór, transport i unieszkodliwienie lub wtórne wykorzystanie zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, przeterminowanych lub zbędnych leków.
24) udostępnienie usługi streamingu obrad (transmisji online) rady gminy.
W okresie międzysesyjnym wydano następujące ZARZĄDZENIA:
- w dniu 31 grudnia 2019 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 154 /2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2019 rok;
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 155 /2019 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym pełnomocnictwa w zakresie
realizacji projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”;
3) ZARZĄDZENIE NR V/ 156 /2019 zmieniające zarządzenie 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 10 stycznia 2020 r.:
1) ZARZĄDZENIE NR V/ 157 /2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Krościenko Wyżne na 2020 rok;
2) ZARZĄDZENIE NR V/ 158 /2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad
zaopatrzenia w paliwo i w inne materiały eksploatacyjne pojazdów samochodowych
i sprzętu z silnikami spalinowymi w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz ustalenia zasad rozliczania zużycia paliwa.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul dopytał w kwestii ewentualnych pytań.
Radni nie zabrali głosu.
Ad. 5a
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne w przedmiocie zmiany granic Gminy Krościenko
Wyżne oraz określenia zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji.
Wójt Gminy – Mateusz Liput przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Wytłumaczył, że:
w związku z wystąpieniem Prezydenta Miasta Krosna z dnia 11 grudnia 2019 r. w przedmiocie
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zmiany granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno skierowanym do Rady Gminy
Krościenko Wyżne, rada gminy zobowiązana jest do przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami w sprawie złożonego wniosku. Są to już trzecie konsultacje, które polegają na
wyrażeniu opinii przez mieszkańców w sprawie włączenia do Miasta Krosna terenów
o powierzchni 96,24 ha. Zgodnie z porozumieniem z dnia 6 grudnia 2019 r. zawartym między
Gminą Krościenko Wyżne, a Gmina Miasto Krosno w granicach administracyjnych Gminy
Krościenko Wyżne pozostałyby tereny o powierzchni 18,47 ha wydzielony z byłego lotniska
„Iwonicz”. Konsultacje z mieszkańcami zostaną przeprowadzone w formie ankiety. Wzór
ankiety konsultacyjnej został określony w załączniku do projektu uchwały. Termin rozpoczęcia
i zakończenia konsultacji, skład osobowy gminnej komisji konsultacyjnej oraz wzór protokołu
zawierającego wyniki konsultacji określone zostaną zarządzeniem. Zarządzenie zostanie
wydane po wejściu w życie uchwały tj. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
podane będzie do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem w sposób
zwyczajowo przyjęty. Konsultacje przeprowadzone będą poprzez udostępnienie ankiet
konsultacyjnych w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne oraz Filii Gminnej Biblioteki
w Pustynach. Przeprowadzenie konsultacji jest obligatoryjne albowiem zgodnie z przepisami
ustawy o samorządzie gminnym opinię Rady Gminy w przedmiocie zmiany granic poprzedzają
konsultacje z mieszkańcami.
W tym miejscu Wójt Gminy Krościenko Wyżne Mateusz Liput zgłosił autopoprawkę do
treści projektu uchwały, tj. aby w legendzie mapy znajdującej się na wzorze ankiety
konsultacyjnej stanowiącej załącznik do projektu uchwały treść „granice lotniska Iwonicz”
zmienić na „granice byłego lotniska Iwonicz”.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Radny Bolesław Pudłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje
projekt uchwały.
Radny Stanisław Wierdak – Przewodniczący Komisji Oswiaty Kultury i Spraw
Obywatelskich stwierdził, że komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje proponowany projekt
uchwały.
W otwartej dyskusji głos zabrał radny Tomasz Niżnik. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę,
aby mieszkańcy mogli zapoznać się z propozycją, którą przedstawiło nam Miasto Krosno,
tj. zakupu 18,5 ha. W odniesieniu do przeprowadzanych konsultacji zapytał: czy jesteśmy
za lub przeciw przyłączeniu tych terenów do Gminy Miasto Krosno. Zwracając się do wójta
dopytał, jak będzie przeprowadzana akcja informacyjna, bowiem tych informacji mieszkańcy
muszą troszeczkę powziąć, żeby swoje stanowisko w tej sprawie sobie wypracować. Zapytał,
czy będzie to jakaś akcja informacyjna w internecie, czy na stronie internetowej, biorąc pod
uwagę porozumienie, które zostało podpisane, bowiem tutaj mieszkańcy nie orientują
się szczegółowo.
Wójt Gminy – Mateusz Liput potwierdził, że akcja informacyjna zostanie przeprowadzona.
Wyjasnił, że na chwilę obecną po sporządzeniu operatu i wycenie terenu, który miałby być nam
odsprzedany przez Miasto Krosno, po zakończonych jeszcze negocjacjach cenowych taką akcje
informacyjną podejmiemy, czy to poprzez stronę internetową, ewentualnie na zebraniach
wiejskich, które w tym zakresie zostaną zwołane.
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Radny Dariusz Homotnik: może źle zrozumiałem, ale mówimy tutaj o konsultacjach
cenowych za proponowany areał, ale gdzieś tam się doczytałem, że ceny maja być
proponowane w 2021 roku. Czy to prawda, czy jakiś chochlik jest w internecie, bo tak samo są
przeprowadzane teraz na stronach internetowych. Właśnie starostwo powiatowe uruchomiło
ankietę internetową na temat pozyskania przez Miasto Krosno tych terenów. Tam się
doczytałem, że cena będzie dopiero podana w 2021 roku w styczniu, chyba że to źle
zrozumiałem.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: jeżeli chodzi o cenę, rozmowy z Prezydentem Miasta Krosna,
które toczyliśmy wspólnie z zastępcą, miały na celu wypracowanie takiego stanowiska,
aby państwo radni przed podjęciem uchwały o zakupie tych terenów znali cenę i żeby decyzja
była podjęta świadomie w oparciu o ten operat, który został sporządzony. Jeżeli chodzi o datę
2021 to wówczas nastąpi ewentualna zmiana granic.
Zastępcaca Wójta – Jan Omachel: aby uściślić, cena, będzie znana w tym roku i to w ciągu
najbliższego tygodnia. Natomiast nie wiem co tam jest na stronie powiatowej. Cena na pewno
w tym roku będzie znana. Jeżeli tam jest podana jakaś cena na 2021 rok to jest
to nieporozumienie. W styczniu 2021 roku będzie praktycznie załatwiona sprawa i będzie
podpisany akt notarialny o zakupie, po zmianie granic jeśli Rada Ministrów wyrazi na to zgodę
w lipcu tego roku. Więc tu są rozbieżne sytuacje, bo mówimy o umowie zakupu i o umowie
przedwstępnej, która zawrzemy w tym roku. W umowie przedwstępnej już będzie cena
stuprocentowo okreslona i podpisana. Ta cena nie zmieni się już do następnego roku, gdzie
będzie umowa i akt notarialny o sprzedaży. Tak, żeby to było jasne. Więc, jeśli mówi się tam
na stronach coś o cenie i uzgodnieniach dopiero w styczniu przyszłego roku, to jest
to nieprawda, bo ta cena będzie teraz uzgodniona, a tam będzie tylko zawarty formalnie akt
notarialny, który pozwoli nam mieć prawo użytkowania wieczystego tej części lotniska, o której
tutaj debatujemy.
Innych głosów w dyskusji nie zabrano.
W zarządzonym przez Przewodniczącego Rady – Krzysztofa Podkula głosowaniu jawnym
uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne w przedmiocie zmiany granic Gminy
Krościenko Wyżne oraz określenia zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji (uchwała
w załączeniu).
Ad. 5b
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok.
Zastępcaca Wójta – Jan Omachel przedstawił projekt uchwały wg zwiększeń oraz
zmniejszeń w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej
(projekt w załączeniu). Stwierdził on, że:
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1) zmiany w uchwale budżetowej sa spowodowane dodatkowymi dochodami jakie
otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Wniosek o to dofinansowanie został złożony przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krościenku Wyznym i te środki zostały nam przyznane w takiej
kwocie. Są to środki w stu procentach pokrywające koszty gminy związane z Funduszem
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z przydzieleniem asystenta tym osobom
niepełnosprawnym. W związku z tym wprowadzamy do budżetu te środkiu zarówno
po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków;
2) przez to, że wprowadzamy te środki i zwiększa nam się ogólnie przychód budżetu, generuje
to również skutek taki, że musimy rezerwę celową, która wynosi 0,5% dochodów również
zmienić. Stąd też w projekcie uchwały ten pierwszy paragraf w rozliczeniach różnych, gdzie
jest kwota 158 030 zł, jest ona rozdzielona na rezerwę ogólną 89 tys. zł i 69 tys. zł na
tą rezerwę celową, która w wydaniu poprzednim uchwały nie stanowiła tego 0,5%. Jest tutaj
dodane po prostu 1000 zł;
3) natomiast w następnych paragrafach, w drugim wprowadzamy kwotę 112 057, 57 zł
do budżetu i wydatkujemy również w tej samej wysokości tę kwotę na Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym, że te środki jeszcze u nas
nie wpłynęły robimy kolejną zmianę w § 3, ale dotyczy ona już wewnętrznych spraw, czyli
pomocy społecznej. Między działem 852 a 853, przerzucamy kwotę 207 166 zł, czyli
zmniejszamy w dziale 853 na pomocy społecznej i zwiększamy o taką samą kwotę, na
pozostałe działania w zakresie polityki społecznej. Tu nie zmienia się nic w budżecie,
jedynie w ramach działów zmieniają się tutaj kwoty.
Podsumowując zaznaczył, że są to wszystkie zmiany, które proponujemy w tej chwili
do uchwały zmieniającej budżet.
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 proponowaną uchwałę, 4 głosy „za” w 4 osobowym składzie.
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, wobec czego Przewodniczący Rady – Krzysztof
Podkul zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok (uchwała w załączeniu).
Ad. 5c
Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2020-2023.
Zastępca Wójta – Jan Omachel przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Zorientował, że:
zmiany są podyktowane wprowadzeniem kwoty 112 057, 50 zł do uchwały budżetowej na 2020
rok. W związku z tym, że tam zostały wprowadzone te środki również w Wieloletniej
Progonozie Finansowej na lata 2020 – 2023 musimy te środki uwzględnić. Stąd zwiększamy
dochody ogółem w roku 2020 o kwotę 112 057, 50 zł. Zwiększa się o te kwotę również dochody
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bieżące. Zwiększa się także wydatki bieżące o te samą kwotę, z tym, że zwiększamy wydatki
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 118 166,00 zł, natomiast zmniejszamy
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę
6 108, 50 zł. Zmniejszamy wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 400 zł
i zwiększamy dotację na zadania bieżące o kwotę 400 zł. Te zmiany zostały wprowadzone
w budżecie zarzadzeniem wójta NR 157/2020 z 10 stycznia 2020 r. i tą dzisiejszą uchwałą
przyjętą uprzednio. Zmieniają się także załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdzie
zostały ujęte te wszystkie kwoty. Pozwólcie, że nie będę tego relacjonował, gdyż jest tego
bardzo dużo, ale nic ponad wspomnianą kwestię się tam nie zmienia.Objaśnienia również są
dołączone jako załącznik do tej uchwały i również państwo w materiałach sesji je otrzymali.
W związku z tym bardzo proszę o przyjęcie tej zmiany i uchwalenie tego planu wieloletniego
na lata 2020-2023.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii do projektu przez
Komisję Budżetu i Finansów.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że komisja pozytywnie opiniuje proponowaną uchwałę, 4 głosy „za” w 4 osobowym składzie.
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, wobec czego Przewodniczący Rady – Krzysztof
Podkul zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne
na lata 2020-2023 (uchwała w załączeniu).
Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zarządził przerwę
w obradach w godz. 1330 – 1335, celem zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krościenko Wyzne na rok szkolny 2019/20.
Ad. 5d
Po wznowieniu obrad Rada Gminy Kroscienko Wyżne przystąpiła do rozpatrzenia
projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krościenko
Wyżne na rok szkolny 2019/2020.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk przedstawił projekt uchwały (w załączeniu). Wyjasnił,
że: zgodnie z ustawą Prawo oświatowe rada gminy ustala stawkę ceny paliwa na terenie gminy
na dany rok szkolny. Uchwała taka została podjęta przez Wysoką Radę 30 grudnia 2019 r.,
jednak Wojewoda Podkarpacji uważa, że te uchwały nie są aktem prawa miejscowego, więc
nie podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. W ocenie
organu nadzoru są to zwykłe uchwały, które wchodzą w życie z dniem podjęcia. Celem
uwzględnienia tych uwag zasadnym jest podjęcie nowej uchwały i jednocześnie w tej uchwale
uchylenie wcześniejszej podjętej uchwały z dnia 30 grudnia 2019 r. Ceny paliwa są takie same
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jak w tej wcześniej podjętej uchwale, a więc 4,90 zł za 1 litr benzyny bezołowiowej, 5,07 za
1litr oleju napędowego i 2,39 zł za 1 litr w odniesieniu do gazu.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu
i Finansów do projektu uchwały.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że komisja pozytywnie opiniuje proponowaną uchwałę, 4 głosy „za”.
Wobec braku głosów w otwartej dyskusji Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul
zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13 radnych:
- „za” głosowało 13 radnych (jednogłośnie),
- „przeciw” – 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu 0 radnych,
(imienny wykaz z głosowania w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Krościenko Wyzne na rok szkolny 2019/2020 (uchwała w załączeniu).
Ad. 6
Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Zenon Lenart: Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy Radni. Sprawą bieżacą
i najważniejszą sprawą bieżącą są przeprowadzane konsultacje i zmiana granic naszej gminy.
Zabieram głos w tym miejscu dlatego, że wiadomości prasowe, które mówiły nam, że zostało
zawarte porozumienie, jednoznacznie są odbierane przez wielu mieszkańców jakoby sprawa
przejęcia przez Krosno terenu byłego lotniska była sprawą zamkniętą. Tak wielu mieszkańców
po prostu to rozumie, bo skoro zostało zawarte porozumienie – czyli wszystko jest uzgodnione.
Dlatego apeluję tutaj do Koleżanek i Kolegów Radnych, aby zaangażować się i w swoich
okręgach wyborczych informować mieszkańców, że sprawa nie jest zamknięta i że możemy
w dalszym ciągu walczyć o to, żeby teren byłego lotniska został w terenach naszej gminy.
Chcę zwrócić Państwa uwagę na dwa aspekty. Pierwszy aspekt, jak Państwo będą łaskawi,
proszę sobie zobaczyć tę mapke i tereny, które zostały wynegocjowane. W gruncie rzeczy
mamy 18,5 ha, ale mamy połowę z tego, cóż, stadion 4 ha, wąski pas gruntu przez całe lotnisko,
który nie wiem czy ktoś by od nas kupił, następne 4 ha i zostaje taki kawałek w miarę równego
terenu z małym wcięciem za wytórnią mas bitumicznych. W gruncie rzeczy mamy trzy kawałki
pola, na których będą po prostu się pasły sarny. Jak Państwo nie wierzycie to ja tam mam
niedaleko pola, czasem tam jeżdżę i tam się sarenki pasą. Zazwyczaj nic tam się nie da zrobić,
nie ma szans, aby coś tam na tych terenach zrobić, bo cóż można zrobić na działce o szerokości
kilkunastu metrów długiej na kilometr. Kto to może kupić od nas. Jaką działalność możemy
tam prowadzić. Żadnej. Następna sprawa to jest cena. Tak, jak przewidywałem cena będzie
w granicach 2 milionów złotych. Dwa miliony złotych z budżetu naszj gminy to jest można
powiedzieć do końca kadencji posprzątane, bo będziemy tylko spłacać, płacić odsetki i na tym
sprawa się zakończy. A czy uda się tam cokolwiek zrobić. To nie jest taka prosta sprawa
i wielkie piękne słówka, okrągłe mówienie, że będą tam jakieś tereny. To jest szczere pole, tam
nie ma kanalizacji nie ma wodociągów. Tam trzeba podprowadzić energię elektryczną, drogę
wybudować. To wszystko są kolosalne pieniądze. Tutaj wczoraj padła taka propozycja zakupu
z Pustyn kawałka działki za 14 tys. zł, czyli generalnie rzecz biorac 14 zł/m2 . Tam będą chodzić
ludzie i może to jest ważne, a tutaj chcemy dać 12 zł/m2 i będą „sarenki sobie biegać”.
Popatrzmy, weźmy sobie to do serca i naprawdę zróbmy dla mieszkańców rzetelną informację,
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żeby nie było tak jak w minionym czasie w naszej gminie, że kiedy rządził tutaj były wójt Jan
Kuźnar to wszyscy stali za nim murem i wydawało się, że nie ma lepszego wójta w gminie.
Petycje pisano, kiedyś znalazłem takie apele do społeczeństwa, żeby go nie oskarżać,
nie osądzać, a dzisiaj się go po prostu miesza równo z błotem. Nie chciałbym, żeby do tego
doszło, więc weźmy to jako odpowiedzialność za naszą gminę. Sprawa nie jest jeszcze
przesądzona. Niestety porozumienie i newsy prasowe, które poszły wprowadzają mieszkańców
w błąd, że sprawa jest załatwiona i definitywnie nic się nie da zrobić. A myślę, że walczyć
trzeba.
Zastępca Wójta – Jan Omachel: jeżeli można… W tej chwili powiedzmy nie ma konkluzji
tego, bo owszem, możemy apelować o to, żeby ludzie wzięli udział w konsultacjach etc.
Natomiast pewnych rzeczy, które już zapadły nie da się odwrócić i przeskoczyć. Temat
dyskutowania ewentualnej ceny zakupu stanie jeszcze na sesji rady i wtedy będzie mowa
o zakupieniu bądź niezakupieniu i swoje wszystkie uwagi formułować. Odniosę się tylko
jeszcze do jednego. Stadion to nie 4 ha tylko 6 ha, natomiast ten odcinek łączący te 700 metrów
o szerokości 10-12 metrów, było to na wniosek poprzedniej Rady Gminy walka o ten odcinek,
żeby połączyć to w formie ewentualnej drogi dodatkowej, która połączy te dwa grunty. Jeśli
chodzi o ten trzeci (że tak powiem) odcinek gruntu jest to w granicach 11, ponad 11 ha. Łączy
się on z naszym gruntem przy wytwórni mas bitumicznych, gdzie mamy prawie 1 ha wraz
z drogą dojazdową. Tak, prawdę powiedziawszy, nie kupując tego w tej chwili za tę cenę, którą
wynegocjujemy rzędu 10-12 zł, bo takie są operaty dwóch różnych rzeczoznawców; za tę cenę
trzeba nam kupic ten grunt, po to, żeby za 2-3 lata sprzedać go z zyskiem, kiedy Krosno zacznie
zagospodarowywać te tereny. My nie liczymy tu na siebie, że akurat doprowadzimy tam
wszystkie media i zrobimy od razu strefę inwestycyjną. Myślenie jest tutaj bardziej do przodu,
że za te kilka lat 5, czy więcej ten grunt będzie miał większą wartość i uda się coś z tym zrobić.
Co do możliwości finansowych. Istotnie, będzie to skutkowało wyhamowaniem tempa
inwestycji i z tym się trzeba zgodzić i trzeba to wziąć pod uwagę. Natomiast rozłożenie na raty
4 bądź 3 raty co na pewno uda się wynegocjować, będzie tutaj tym czynnikiem odciążającym
i myślę, że gminę stać skoro rocznie inwestujemy ok. 2 miliony, 3 miliony zł patrząc na lata
wstecz, to i tak w tej chwili musimy rok poświęcić po to, żeby ten grunt kupić. Natomiast inne
lata otworzą nam nowe możliwości. Ja bym tutaj apelował, żeby mysleć w takim kierunku,
a nie tylko tym, żeby przeciwstawiać się i zachować to wszystko co mamy, bo raczej zachować
się tego nie da i w przyszłym roku zostaniemy z niczym. Przynajmniej ja to tak odbieram i tak
odczuwam. Oczywiście nie narzucam tu swojego zdania nikomu i nie foruję tego, bo prawdę
powiedziawszy my tracimy na tym jako gmina i to też trzeba sobie powiedzieć, ale nie jesteśmy
w stani zablokować działań Krosna. Niestety przepisy, które obowiązują w tej chwili są takie,
a nie inne i tutaj nasze możliwości blokady ruchu, czy przeciwstawienia się trwały trzy lata.
Trwały trzy lata, bo tak to trzeba powiedzieć, ale czwartego podejrzewam już nie będzie i wtedy
pójdzie to bez naszej zgody, bądź za naszą zgodą. Moje stanowisko jest takie i faktycznie to
trzeba przemyśleć, natomiast informację przekazać, bo istotnie sprawa nie jest zakończona,
a to porozumienie to jest tylko mapa drogowa, taka do dochodzenia do ostatecznego celu. Cel
ostateczny będzie w lipcu tegoż roku, kiedy Rada Ministrów powie tak lub nie. Wtedy
będziemy wiedzieli faktycznie, czy zmienione są granice i jak to wygląda dalej. Dziękuję,
to tak uzupełniająco, aby zorientować ludzi jak sytuacja wygląda.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: mam prośbę jeszcze tutaj taką do mieszkańców. Z racji tego,
że około 3-4 godziny temu dowiedzieliśmy się o przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku,
w którym nasza gmina posiada rachunki bankowe, nie tylko gmina, ale i nasze jednostki
organizacyjne również. Bardzo proszę mieszkańców, aby nie dokonywali jakichkolwiek wpłat
na rachunek naszej gminy, a ewentualne płatności realizowali w kasie tutejszego urzędu.
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Innych głosów nie zabrano.
Ad. 7
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 nie wpłynęły żadne pisma, czy podania.
Jednocześnie przekazał podziękowania, jakie na jego ręce wpłynęły dla Rady Gminy za
zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2020 środków finansowych na remont klas „0” oraz
ewentualny remont jadalni - skierowane przez Pana Marka Aftanasa – Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.
Radny Zenon Lenart: panie przewodniczący, podczas zeszłej sesji pytałem, czy dotarły
do pana pisma skierowane przez dwóch mieszkańców naszej gminy. Pisma te były
zaadresowane i do sekretariatu przekazane, było to 11 grudnia. Do dzisiejszego dnia panowie
ci nie dostali z gminy żadnej odpowiedzi. Kodeks postępowania administracyjnego narzuca
30-dniowy okres udzielenia odpowiedzi na podania.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: oczywiście, pisma wpłynęły i zostały przekazane
do realizacji wójtowi.
Radny Zenon Lenart: dlaczego rada nie została poinformowana o tym piśmie.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: dopowiem, iż temat jest na chwile obecną analizowany przez
pracownika zajmującego się tego typu sprawami, a wnioskodawcy o zajętym przez gminę
stanowisku zostaną poinformowani niezwłocznie. Oczywiście z zachowaniem terminów.
Radny Zenon Lenart: a tu już bez zachowania terminu.
Ad. 8
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne
– Krzysztof Podkul zamknął XIV Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens
PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Podkul

