P R O T O K Ó Ł NR XVII/2020
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne
odbytej w dniu 28 kwietnia 2020 roku
w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym
przy ul. Południowej 9
Sesja rozpoczęła się o godz. 1300 i trwała do godz. 1315.
Obecni radni wg listy obecności. Obecnych 14 radnych. Nieobecna: radna Marzena Kielar.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Mateusz Liput
- Jan Omachel
- Agnieszka Filar
- Mateusz Podkul
- Mariusz Ślusarczyk
- Stanisław Ziomek

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

(listy obecności w załączeniu do protokołu)

Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne
na 2020 rok.
5. Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
6. Zamknięcie obrad.
Ad. 1
Rozpoczynając XVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul otworzył obrady, powitał radnych oraz obecnych
na posiedzeniu.
Ad. 2
Prowadzący posiedzenie – Krzysztof Podkul na podstawie listy obecności stwierdził,
że w XVII sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy
Krościenko Wyżne może ważnie obradować i podejmować uchwały.
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Ad. 3
Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul zauważył, że XVII nadzwyczajna sesja Rady
Gminy Krościenko Wyżne została zwołana na wniosek Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
Następnie oddał głos wójtowi.
Wójt Gminy – Mateusz Liput wytłumaczył, że potrzeba zwołania sesji w przyspieszonym
trybie związana jest z dofinansowaniami jakie Gmina Krościenko Wyżne otrzymała na
realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz dofinansowaniem na zadanie
pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Księża wraz z budową chodnika w miejscowości
Krościenko Wyżne.
Przełożony projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020
rok zakłada wprowadzenie do budżetu środków finansowych w wysokości 60 000,00 zł
pochodzących z projektu grantowego. Pozyskane w ramach umowy o powierzenie grantu
środki zostaną wydatkowane na zakup 20 laptopów z oprogramowaniem dla uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację
zdalnych lekcji. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020”.
Z kolei wprowadzenie do budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok zadania
obejmującego przebudowę ulicy Księżej pozwoli zabezpieczyć środki finansowe stanowiące
wkład własny gminy w realizację tego zadania i umożliwi wszczęcie procedury przetargowej
w celu wyłonienia jego wykonawcy. Przedsięwzięcie to dofinansowane jest ze środków
pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. Koszt całkowity inwestycji
to 1 002 384,21 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 701 668,00 zł (70%
zakładanych kosztów całkowitych), natomiast wkład własny gminy wynosi 300 716,21 zł.
Z uwagi na powyższe zwołanie sesji jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul przedstawił porządek obrad XVII sesji.
Zorientował, że: w związku z tym, iż z przyczyn technicznych nie jest możliwe
przeprowadzenie głosowania za pomocą elektronicznego systemu do głosowania,
na dzisiejszej sesji radni będą głosować imiennie w ten sposób, że każdy radny wyczytany
w porządku alfabetycznym, oświadczy do protokołu sesji jaki głos oddaje. Następnie
przystąpił do przegłosowania porządku obrad.
W głosowaniu jawnym-imiennym 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 Rady – Krzysztof Podkul stwierdził, że Rada Gminy Krościenko Wyżne
przyjęła porządek obrad XVII nadzwyczajnej sesji.
Ad. 4
Rada Gminy Krościenko Wyżne przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2020 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 2020 rok o kwotę
1 649,00 zł w tym:
a) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; Wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 649,00 zł;
b) w dziale 855 Rodzina:
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; Wpływy
z pozostałych odsetek – 500,00 zł, Zwroty z lat ubiegłych – 500,00 zł;
2) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 72 315,00 zł w tym:
a) w dziale 758 Różne rozliczenia:
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
Subwencje ogólne z budżetu państwa – 12 315,00 zł;
- ; Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 400,00 zł;
b) w dziale 801 Oświata i wychowanie:
- Szkoły podstawowe; Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 60 000,00 zł;
3) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok o kwotę
70 666,00 zł w tym:
a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Pozostała działalność:
- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 666,00 zł;
- Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł;
b) w dziale 801 Oświata i wychowanie:
- Szkoły podstawowe, Zakup środków dydaktycznych i książek – 60 000,00 zł;
4) zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok o kwotę
330 000,00 zł w tym:
a) w dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne gminne:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadań: „Przebudowa drogi
gminnej ul. Mostowa wraz z przebudową mostu w miejscowości Krościenko Wyżne”
– 40 000,00 zł;
b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Oświetlenie ulic,
placów i dróg:
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- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadań: „Przebudowa
oświetleń ulicznych” – 50 000,00 zł;
c) w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział Pozostała działalność:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadań: „Budowa trybun na
stadionie w Krościenku Wyżnym” – 140 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadań: „Zakup środków
trwałych” (kontener na zaplecze sportowe) – 100 000,00 zł;
5) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok o kwotę
330 000,00 zł w tym:
a) w dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne gminne:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadań : „Przebudowa drogi
gminnej ul. Księża wraz z budową chodnika” – 330 000,00 zł;
6) zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok o kwotę
1 551,00 zł w tym:
a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- Gospodarka odpadami komunalnymi, Zakup usług pozostałych – 1 551,00 zł;
7) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok o kwotę
1 551,00 zł w tym:
a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- Gospodarka odpadami komunalnymi, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – 1 551,00 zł.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poprosił o przedstawienie opinii Komisji
Budżetu i Finansów.
Radny Eugeniusz Such – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził,
że komisja przeanalizowała treść uchwały i pozytywnie opiniuje projekt uchwały, 4 głosy
„za” (jednogłośnie).
W otwartej dyskusji radni nie zabrali głosu, wobec czego Przewodniczący Rady – Krzysztof
Podkul zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym-imiennym 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 2020 rok (uchwała w załączeniu).
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Ad. 5
Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Zenon Lenart: kilka sesji wcześniej wpłynęło do rady gminy pismo od proboszcza
Krościenka Wyżne i proboszcza z Pustyn w sprawie przejęcia cmentarza jako cmentarz
komunalny. Czy w tej sprawie została udzielona jakaś odpowiedź.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poinformował, że została udzielona odpowiedź.
Posiedzenie w związku z nadzwyczajną sytuacją zostało przełożone na kolejny termin.
Radny Zenon Lenart: to znaczy.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul poinformował, że nie jest jeszcze ustalony
termin.
Wójt Gminy – Mateusz Liput: pozwolę sobie uzupełnić. Spotkanie z tego co wiem, choć nie
jestem bezpośrednio uczestnikiem tych rozmów, z tego co zdążyłem zauważyć 20 marca
miało się odbyć takie posiedzenie, ale z racji tego, że mamy taką sytuację jaką mamy zostało
ono przełożone.
Radny Zenon Lenart: jaka jest odpowiedź. Na razie jest po prostu „nijaka”.
Radca Prawny – Mariusz Ślusarczyk: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W związku
z pismem proboszcza parafii, zostało to pismo skierowane do komisji, termin został
przedłużony i zostało wstępnie zaplanowane posiedzenie komisji. Jednak z uwagi
na wprowadzony stan epidemii, posiedzenie to nie doszło do skutku. Terminy związane
z rozpatrywaniem przez organy władzy publicznej, wszystkich wniosków i podań z mocy
przepisów ustawy zostały zawieszone. Te terminy nie biegną, co więcej w chwili obecnej
brak jest podstaw żeby zwołać takie posiedzenie. Można dokonać zwołania pewnych spotkań,
czy pewnych posiedzeń, jeżeli czynności te są wykonywane w związku z czynnościami
zawodowymi lub służbowymi. Tak jak dzisiejsza sesja rady, wykonujecie Państwo czynności
służbowe, więc może się ono odbyć. Natomiast tutaj intencja komisji jest jak rozmawialiśmy,
było również zaproszenie proboszczy na to spotkanie. Z uwagi na ten stan epidemii takie
spotkanie w chwili obecnej nie może się odbyć i z tego co wiem, poszła informacja zwrotna
do proboszczy (do parafii), że niezwłocznie po umożliwieniu spotkania, będzie takie
spotkanie w sprawie przejęcia tj. rozpatrzenia tego wniosku o przejęcie cmentarza
na cmentarz komunalny.
Radny Robert Wojtuń: Szanowni Państwo. Dwa pytania do wójta, czy otrzymał wniosek od
Poczty Polskiej dotyczący udostępnienia danych osobowych (to raz 1 pytanko) i drugie czy
jakaś akcja dotyczaca darmownych maseczek dla mieszkańców naszej gminy zostanie
przeprowadzona, czy była. Z tego co wiem w gminach sąsiednich coś takiego się odbyło.
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Wójt Gminy – Mateusz Liput: pierwsze pytanie. Taki wniosek wpłynął. Została Poczta
Polska wezwana do uzupełnienia braków w tym piśmie, bo brakowało we wniosku między
innymi podpisu wnioskodawcy. Na chwilę obecną trwa analiza prawna w tym temacie
i zostanie wówczas podjęta decyzja. Na dzień obecny ta decyzja byłaby odmowna.
A co do drugiego pytania. Tak Koła Gospodyń, Klub Seniora, harcerze, szyją maseczki.
I jeżeli uszyją odpowiednią ilość, taką ażeby można ją było rozprowadzić wśród
mieszkańców będzie takie ogłoszenie, wyznaczymy odpowiednie osoby. Jeszcze nie wiem
kto to będzie, być może niezawodni strażacy, czy może tutaj na terenie urzędu gminy będzie
można sobie taką maseczkę pobrać. Myśle, że końcem tygodnia wyjaśni się sprawa kiedy
będzie można.
Przewodniczący Rady – Krzysztof Podkul: chciałem tylko przypomnieć, że ustawą
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 został wydłużony termin składania oświadczeń majątkowych
za 2019 rok. Wobec tego oświadczenia majątkowe można składać do 31 maja 2020 roku,
a nie jak zazwyczaj do końca kwietnia.
Innych głosów nie zabrano.
Ad. 6
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne
– Krzysztof Podkul zamknął XVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Łukasz Lorens
PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Podkul

