P R O T O K Ó Ł Nr XLIX/18
z sesji Rady Miejskiej w Dukli, odbytej w dniu 19 stycznia 2018 r. o godz.12.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
W sesji udział wzięli następujący radni: Jan Dembiczak, Andrzej Dziedzic,
Zenon Leńczyk, Władysław Boczar , Krzysztof Woźniak, Halina Pietruś , Tomasz Węgrzyn,
Andrzej Kędra, Ewa Przystasz, Mariusz Folcik, Jan Marszał, Adam Faustus, Zbigniew Głód,
Bohdan Gocz i Teresa Belcik.
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz – Andrzej Bytnar, Zastępca Burmistrza –
Elżbieta Wróbel, Sekretarz Gminy – Halina Cycak, sołtysi i kierownicy jednostek
organizacyjnych. Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Dziedzic otworzył sesję, powitał wszystkich
zebranych i stwierdził prawomocność obrad. Na sekretarza obrad powołał radnego Zenona
Leńczyka .
Burmistrz A. Bytnar wnioskował o wprowadzenie w punkcie 8 podpunktu „f”
dodatkowego projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020.
Innych wniosków nie było. Przewodniczący Rady A. Dziedzic poddał pod głosowanie
wniosek Burmistrza. Przyjęto go jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Uzupełniony o wniosek Burmistrza porządek obrad przedstawia się następująco.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
Sprawozdanie z działalności :
a) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli za 2017 rok,
b) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli za 2017 rok,
c) Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli za
2017 rok,
d) Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli za 2017 rok.
6. Informacja z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia
miejscowości Nadole z miastem Dukla.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) upoważnienia dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli (druk nr 335),
b) określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny, podatek rolny oraz podatek od
nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (druk nr 336),
c) ustanowienia pomnika przyrody „Lipa w Zawadce Rymanowskiej” (druk nr 337),
d) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 338),
e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 339),
f) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2018-2020 (druk nr 340)
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Oświadczenia i informacje.
11. Zamknięcie sesji.
Ad.2
Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie protokół z XLVIII sesji Rady
Miejskiej. Uwag nie było. Przyjęto go jednomyślnie (głosowało 13 radnych).

Ad.3
Informację z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz A. Bytnar. Informował o:
- wigilii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cergowej i Szkole Podstawowej w Łękach
Dukielskich,
- uczestnictwie w odbiorze oczyszczalni ścieków w Sulistrowej,
- udziale w uroczystym przekazaniu samochodów dla krośnieńskiej policji,
- spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dukli w temacie prowadzenia zajęć klas VII i VIII
w budynku przy ul. Armii Krajowej w Dukli w związku z planowaną wizytą Kuratora. Kurator był pod
dużym wrażeniem jak zobaczył pomieszczenia i wydał pozytywną opinię co do prowadzenia zajęć klas
VII i VIII
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z sołtysem Zawadki Rymanowskiej w sprawach sołeckich,
- spotkaniu z Prezesem OSP w Tylawie w temacie remizy OSP w Tylawie,
- podpisaniu umowy w Zakładzie Karnym w Łupkowie na prace skazanych na terenie Gminy Dukla,
- Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Powiatu Krośnieńskiego w Łękach Dukielskich,
- spotkaniu z Dyrektorem PGE w Krośnie D. Garbacikiem w temacie konserwacji oświetlenia ulicznego
i wymiany opraw, oświetlenia pomnika i wymiany oświetlenia otoczenia klasztoru,
- spotkaniu z Konserwatorem Zabytków w sprawie kamienicy przy ul.3 Maja w Dukli,
- spotkaniu z najemcą budynku PTTK w Dukli w sprawie prac remontowych,
- spotkaniu z radną H. Pietruś w sprawach gminnych,
- spotkaniu z Zarządem Powiatowym i Miejsko-Gminnym OSP w sprawie organizacji IV Turnieju
Wiedzy Pożarniczej w Jasionce w dniu 17 czerwca br.,
- doprowadzeniu do uregulowania spraw formalnych przy OSP Myszkowskie,
- spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Równem w sprawach szkoły,
- spotkaniu z A. Prajsnarem - Kierownikiem GDDKiA w Krośnie, kończącym pracę 31 stycznia
w temacie prac na drodze krajowej,
- spotkaniu z radnym i sołtysem Cergowej w sprawach gminnych,
- spotkaniu z A. Dziedzicem – Przewodniczącym Rady w sprawach gminnych,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z sołtysem Iwli w sprawach sołeckich,
- spotkaniu z sołtysem Myszkowskiego w sprawach sołeckich,
- spotkaniu z sołtysem Wietrzna w sprawach sołeckich,
- wizycie w Wydziale Nadzoru Budowlanego Starostwa Powiatowego w Krośnie w sprawie pozwolenia
na użytkowanie sali gimnastycznej w Jasionce i przepustu w Zyndranowej,
- spotkaniu z Prezesem PTTK Sanok w sprawie remontu budynku w Rynku w Dukli – materiał na dach
został zakupiony i umowa na wykonawstwo została podpisana,
- spotkaniu z Dyrektorem MOSiR w Dukli w sprawach Ośrodka,
- spotkaniu z Dyrektorem Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z/s w Dukli
w sprawie wspólnego bytowania w budynku z Klubem Seniora,
- spotkaniu z Dyrektor MOPS w Dukli,
- spotkaniu z Przewodniczącym Rady A. Dziedzicem w sprawach sesji,
- spotkaniu z Prezesem GKiM sp. z o.o. w Dukli w sprawie jednostki,
- zebraniu OSP w Łękach Dukielskich,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z Przewodniczącym Zarządu Osiedla Z. Leńczykiem w sprawach osiedla,
- udziale w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Krośnie,
- spotkaniu z M.Gonetem w sprawie budowy oświetlenia i analizy projektów,
- spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jasionce w sprawach szkoły,
- spotkaniu z Dyrektorem Generalnym na region Podkarpacia i Dyrektorem Zakładu Krosno FBSerwis
Karpatia Sp. z o.o.- firmy, która od 1.01.2018 r. odbiera odpady na terenie Gminy Dukla w związku
z niedociągnięciami firmy: niedostarczeniu harmonogramów odbioru odpadów, niedostarczeniu
pakietów worków na odpady,
- spotkaniu z Prezesem GKiM Sp.z o.o. w Dukli w sprawie dokumentów archiwalnych,
- spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dukli w sprawie procedury dodatkowej lokalizacji
szkoły w budynku przy ul. Armii Krajowej, w szczególności skutecznego powiadomienia rodziców,

- spotkaniu z sołtysem Olchowca,
- przyjmowaniu stron,
- posiedzeniu komisji i sesji Rady Miejskiej.
Ad.4
Informację z realizacji uchwał Rady podjętych na XLVIII sesji przedstawiła Sekretarz
H. Cycak. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5
Następnie kolejno przewodniczący komisji przedstawili sprawozdania z działalności za 2017
rok:
- Władysław Boczar – Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
- Teresa Belcik
- Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich,
- Zenon Leńczyk
- Komisji Rozwoju, Gospodarczego Środowiska,
- Andrzej Kędra
- Komisji Budżetu i Finansów.
Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.
Ad.6
Informację z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia
miejscowości Nadole z miastem Dukla przedstawiła Sekretarz H. Cycak. Informacja stanowi załącznik
do protokołu.
Ad.7
W punkcie zapytania i wnioski głos zabierali.
J. Marszał przypominał, że prosił o większe komunikowanie mieszkańców o ważnych
wydarzeniach gminy i uzyskał wówczas odpowiedź, że wszystkie informacje znajdują się w internecie.
Tłumaczył, że nie wszyscy mają internet, dlatego też sugerował przekazanie informacji poprzez
ogłoszenia w kościele.
Z. Głód mając na uwadze prośby mieszkańców Jasionki wnioskował o zmianę czasu
oświetlenia ulicznego tj. włączanie o godz.4.00 rano i świecenie do godz.6.00. Obecnie światło świeci
się od godz.4.35 i nie służy nikomu, ponieważ osoby dojeżdżające są już o tej godzinie na przystanku.
Z. Leńczyk pytał w imieniu mieszkańców Lipowicy w sprawie przepustu w Lipowicy.
Pozwolenie na budowę jest ważne do roku 2019 i mieszkańcy pytają, kiedy mogą liczyć na realizację.
Drugą sprawą, którą poruszył jest odwodnienie drogi Krężlówki w Lipowicy. Mieszkańcy w tej sprawie
występowali w 2015 r. i otrzymali odpowiedź, że znajdzie się w budżecie 2016 r. i tak kolejno, aż doszło,
że w 2018 roku. Oczekiwał odpowiedzi, kiedy jest możliwa realizacja tego zadania.
Zgłaszał również, że notorycznie nie świeci się cały odcinek oświetlenia ulicznego od Dukli do
Lipowicy, ani rano ani wieczór.
B.Gocz zabierając głos stwierdził, że o oświetlenie uliczne nie pyta, ponieważ stracił wiarę, że
ono w Zyndranowej zaświeci.
Informował, że co roku Minister Sportu ogłasza program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.
Pytał, czy gmina aplikowała o te środki, a jeżeli nie, to czy zamierza występować.
Korzystając z obecności Komendanta Komisariatu Policji w Dukli prosił, aby w przypadku
zablokowania drogi krajowej, Policja kierowała na objazd do Cergowej, ponieważ jadą tam też
samochody ciężarowe, busy, autosusy, następuje niszczenie poboczy , a ponadto dochodzi do
niepotrzebnych nerwowych sytuacji.
E. Kaczmarska-Więckowska zabrała głos w temacie wprowadzonych zmian częstotliwości
odbioru popiołu. Uważa, że odbiór popiołu trzy razy w roku to zbyt mało, ponieważ w Mszanie cztery
gospodarstwa opalają ekogroszkiem : zimą palą na ciepło, a latem na ciepłą wodę i popiół jest cały rok
dlatego też wnioskowała o zwiększenie częstotliwości odbioru popiołu.
Sugerowała również, aby zezwolić firmie na odbiór popiołu w workach, w których kupuje się opał –
ekogroszek, ponieważ są mocne i ekonomiczne, a firma odbierająca odpady bez pozwolenia gminy nie
odbierze w innych workach, niż te które zostały dostarczone mieszkańcom.
B. Płóciennik przypominał o włączeniu 3 lamp oświetlenia ulicznego w Zawadce
Rymanowskiej, a w temacie odbioru odpadów komunalnych poruszył następujące:

- nie dostarczenie worków na odpady, a dzisiaj zgodnie z harmonogramem z Zawadki Rymanowskiej
są odbierane odpady,
- ustalenie godziny wystawiania odpadów, ponieważ otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, że odpady
wystawione o godz.11-tej nie zostały zabrane,
- brak w wykazie osób, które mają do odbioru worki na papier i popiół bazy studenckiej. Zgłaszał, że
kontener koło Domu Ludowego w Zawadce Rymanowskiej jest przepełniony i podejrzewa, że być
może trafiają do niego odpady z bazy studenckiej.
Ad.8
Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał. Jako pierwsza głos zabrała Zastępca
Burmistrza E. Wróbel i nawiązując do projektu uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli informowała, że podjęcie uchwały wynika ze zmiany
obowiązujących przepisów prawa. Z dniem 1.09.2017 r. weszła w życie ustawa Prawo oświatowe, w
związku z powyższym uległa zmianie podstawa prawna przyznanych upoważnień dla dyrektora ZOPO
w Dukli, a ustawa o systemie oświaty obowiązuje w ograniczonym zakresie.
E. Przystasz informowała, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr XLIX/326/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Następnie Zastępca Burmistrza E. Wróbel przedstawiła uzasadnienie do kolejnego projektu
uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny, podatek rolny oraz
podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przypominała, że uchwała w
tej sprawie była procedowana w grudniu ub., kiedy to uchwalono wzór załącznika przekazany przez
KOWR, natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa poinformowała o swoich uwagach i możliwości
poprawienia. Dlatego też, by uniknąć rozstrzygnięcia nadzorczego zaproponowano obecny wzór

formularza uwzględniający najnowsze propozycje w tym zakresie tj. w wierszu „składający”
znajduje się tylko wpis „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”.
T.Belcik informowała, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr XLIX/327/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 19 stycznia 2018 roku

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny, podatek rolny oraz
podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Następnie Sekretarz H. Cycak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody „Lipa w Zawadce Rymanowskiej”. Informowała, że drzewo
wnioskowane do ustanowienia jako pomnik przyrody cechuje się potężnymi rozmiarami (pierśnica
154cm, wysokość 28,5m, powierzchnia korony 231,3m2), które wyróżniają je od innych drzew w
najbliższej okolicy oraz drzew tego gatunku rosnących w Zawadce Rymanowskiej, czy też
całej Gminie Dukla. Lipa rosnąc na obszarach Natura 2000 Ostoja Jaśliska i Beskid Niski, w pobliżu
granicy Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, posiada szczególną wartość przyrodniczą i krajobrazową.

Ustanowienie drzewa gatunku Lipa szerokolistna rosnącego na działce ewid. nr 315/51 w Zawadce
Rymanowskiej na terenie Gminy Dukla pomnikiem przyrody będzie postrzegane przez lokalną
społeczność jako działalność proekologiczna. Taki twór przyrody, który ostał się tak długo wśród
ujednoliconego krajobrazu, będzie traktowany przez ludność jako coś wyjątkowego, wyróżniającego
się, co trzeba otoczyć opieką, chronić i zachować dla przyszłych pokoleń. Należy nadmienić, że to
właśnie na wniosek mieszkańców miejscowości Zawadka Rymanowska, Gmina Dukla podjęła
działania o objęcie ochroną tego pomnikowego drzewa.
Z. Leńczyk przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska
Rady Miejskiej w Dukli do przedłożonego projektu uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr XLIX/328/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Lipa w Zawadce Rymanowskiej”.

Uchwałę podjęto jednomyślnie ( głosowało 14 radnych).
Następnie Burmistrz A. Bytnar nawiązując do projektu uchwały w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informował, że temat odpadów rozpoczął
się w maju 2017 r., kiedy przystąpiono do przygotowywania procedury przetargowej na bazie
regulaminu. Przetarg ogłoszono na okres 2 lat – unijny, do którego wadium wpłaciło 3 firmy, a do
przetargu przystąpiło 2. Oferty poraziły, gdyż gmina miała 1,1 mln zł na 2 lata, natomiast oferty
opiewały na kwotę 2 mln zł. W związku z tym nie rozstrzygnięto przetargu, skrócono okres do 1 roku
i w następnym przetargu wystartowała 1 firma, która zaoferowała 950.000 zł i była to kwota wyższa
niż w poprzednim przetargu na 2 lata. Wówczas przystąpiono do opracowania projektu uchwały w
sprawie zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości i tych zasad, które wpływają na
generowanie kosztów, tj. zmiany częstotliwości odbioru odpadów segregowanych :szkła i popiołu
oraz rezygnacji z odbioru odpadów zielonych. Podyktowane to jest cenami odbioru, gdzie koszt
odbioru 1 tony odpadów zielonych bez transportu wynosi 364 zł, a jeżeli są w worku to jeszcze
dodatkowo opłata wzrasta
o 30 zł + koszty zbiórki i transportu. Opłata za odpady niesegregowane wynosi 350 zł netto za 1 tonę,
natomiast odpady segregowane do tej pory były odbierane za darmo, a od tego roku cena waha się od
55 zł do 150 zł za 1 tonę. Po ogłoszeniu kolejnego przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty koszt
roczny za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców wynosi 692 344,00 zł. (koszt zbiórki w
2017 r. wynosił 376 061,34 zł) Na koszty systemu wpływają również koszty zagospodarowania
odpadów w Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych w Krośnie, koszt na 2018 r. 600 000,00 zł,
do tego dochodzi zakup worków przez gminę. Każdy otrzyma pakiet worków na cały rok, natomiast
jeżeli zabraknie, to trzeba będzie sobie dokupić w firmie. Dodał, że koszt zakupu worków na cały rok
to kwota 40.000 zł plus funkcjonowanie GPSZOK – 50.000 zł.
Przypominał, że pierwsze stawki na odpady kalkulowano w 2013 roku i określono je na 10,50 zł za
odpady niesegregowane, ponieważ system musi się bilansować, ale po przetargu stawkę zmniejszono
do 9 zł, a po kolejnym przetargu obniżono stawkę do 8 zł.
W związku z tym, że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz obsługi
administracyjnej gmina pokrywa z pobranych opłat, zaistniała konieczność zmiany stawek opłat
ponoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z. Leńczyk przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska do
przedłożonego projektu uchwały.
Burmistrz A. Bytnar dodał, że Rada Pożytku Publicznego w Dukli pozytywnie zaopiniowała
przedłożony projekt uchwały.
Na zapytanie J. Marszała czy zmiana ustawy spowoduje konieczność składania nowych deklaracji na
odbiór odpadów komunalnych odpowiedział, że nie.
Innych pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

U C H W A Ł Y Nr XLIX/329/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwałę podjęto większością głosów: 9 głosów „za”, 2 przeciw przy 3 wstrzymujących się
(głosowało 14 radnych).
Następnie Zastępca Burmistrza E. Wróbel przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok. Informowała zmiany w
wydatkach polegają na rozdysponowaniu środków pozostałych po realizacji projektów
i przedstawiają się następująco:
1. dział 630 – zabezpieczenie środków na dokończenie budowy platformy widokowej na Górze
Cergowa
2. dział 750 – zabezpieczenie środków na opłaty i koszty związane z postępowaniami o stwierdzenie
zasiedzenia nieruchomości gruntowych, zakup zestawów komputerowych / w związku z nowym
obowiązkiem sprawozdawczym w zakresie podatków, posiadany sprzęt komputerowy nie daje
możliwości funkcjonowania systemu sprawozdawczego/, wydatki związane z zatrudnieniem
więźniów /transport, wyżywienie, ubezpieczenie, zakup odzieży ochronnej/
3. dział 801 – zabezpieczenie środków na realizację w 2018 projektu Erasmus + „Ze słowem mi do
twarzy” SP Równe, środki niewykorzystane w 2017 r. na realizację projektu „Nowa jakość
kształcenia w Gminie Dukla” / część/
4. dział 855 – zwiększenie środków na budowę Żłobka Gminnego
5. dział 900 – zabezpieczenie środków na zwroty wpłaconych w 2017 r. przez mieszkańców
pierwszej transzy na poczet udziału w projekcie parasolowym „Wsparcie energetyki rozproszonej
wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla”.
A. Kędra przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów do
przedłożonego projektu uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr XLIX/330/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok.
Uchwałę podjęto większością głosów: 13 głosów „za” przy 1 wstrzymującym się (głosowało 14
radnych).
Po tej części obrad Przewodniczący Rady A.Dziedzic ogłosił przerwę na pracę Komisji Kultury,
Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich celem zaopiniowania wprowadzonego do porządku obrad
projektu uchwały.
Po przerwie Dyrektor MOPS M. Bielec przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2018-2020.
T.Belcik przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw
Obywatelskich do przedłożonego projektu uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr XLIX/331/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 19 stycznia 2018 roku

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Ad.9
Na zapytania radnych odpowiadał Burmistrz A. Bytnar. J. Marszałowi odpowiedział, że
wniosek odnośnie informowania społeczeństwa przyjmuje do realizacji i rozważy sugestie, czy
ogłoszenia w kościele będą wystarczającym źródłem komunikowania. Dodał, że gmina posiada
numery telefonów do mieszkańców – wysyłano sms-y w trakcie zbierania ankiet przy
opracowywaniu wniosku do projektu parasolowego.
Z. Głodowi odpowiedział, że oświetlenie uliczne jest tak ustawione, że wyłącza się, gdy się robi
jasno i czas świecenia zmienia się co 10 dni. Twierdził, ze można skorygować, jeżeli rano światło
zapala się za późno. Informował również, że przerwy w dostawie energii spowodowane silnymi
wichurami rozregulowały urządzenia sterujące oświetleniem.
Z. Leńczykowi odpowiedział, że pozwolenie na budowę przepustu w Lipowicy jest ważne do
kwietnia 2019 r. , a prace były planowane w 2017 r. Informował, że liczono, iż przepust w
Teodorówce będzie tańszy, a jak się okazało to trzeba było jeszcze dołożyć i nie wystarczyło
pieniędzy. Deklarował, że postara się, że być może w tym roku zostanie on wykonany.
Odpowiadając na drugie pytanie dotyczące odwodnienia drogi tzw.”Krężlówki” w Lipowicy
tłumaczył, że odwodnienie będzie służyć drodze krajowej, a nie gminnej i jest to potężna i
kosztowna inwestycja, bo wymaga to wybudowania kanalizacji deszczowej, a problem dotyczy
jednego budynku – osoba ta mieszka w Dukli i jest to jej dom rodzinny i oczekuje, żeby burmistrz
zlikwidował w wodę w piwnicy w jej budynku. Oświadczył, że wykopanie rowu nic nie zmieni.
Odnośnie oświetlenia w kierunku Lipowicy zapewnił, że zajmie się tym tematem, ponieważ nie zna
przyczyn notorycznego nie świecenia.
B. Goczowi odpowiedział, że zgodnie z zapowiedzią Ministra Sportu mają pojawić się środki na
budowę sal gimnastycznych. Gmina posiada pozwolenia na budowę sali w Tylawie i Równem i
zapewniał, że będzie aplikować o te środki.
Deklarował również, że czyni usilne starania, żeby lampy oświetlenia ulicznego w Zawadce
Rymanowskiej i Zyndranowej jak najszybciej zaświeciły.
E. Kaczmarskiej - Więckowskiej odpowiedział, że po to w regulaminie zmniejszono częstotliwość
odbioru niektórych odpadów, aby ograniczyć koszty i uznano, że może być ona wystarczająca.
B. Płóciennikowi odpowiedział, że w tym tygodniu odbyło się spotkanie z dyrektorem oddziału
firmy z Krosna i dyrektorem generalnym firmy na Polskę południową, na którym wyartukułowano
wszystkie niedociągnięcia: nie dostarczenie harmonogramów, pakietów worków, odbioru odpadów.
Jeżeli chodzi o brak w wykazie bazy studenckiej to odpowiedział, że trzeba sprawdzić, czy baza
studencka ma podpisaną umowę na odbiór odpadów, a być może figuruje jako firma, to
administrator powinien zawrzeć umowę i wówczas będzie dostarczony pojemnik na odpady.
A. Marczyński – pracownik Wydziału Gospodarczego informował, że pakiety worków
dostarcza firma, która wygrała przetarg. Otrzymany pakiet powinien wystarczyć na cały rok, ale
gdyby komuś zabrakło, to musi sobie zakupić na własny koszt. Worki rozdawane są na cały rok po
to, by zmotywować mieszkańców do należytego ich wykorzystania, a nie oddawanie z niewielką
zawartością. Dodał, że w ubiegłym roku zakup worków kosztował gminę 80.000 zł, a na ten rok
40.000 zł. Informował , że w skład w pakietu wchodzą worki żółte i zielone liczone na jeden
budynek w następujący sposób: 1-2 osoby – 18 i 6, 3-4 osoby – 27 i 9, 5-6 osób – 36 i 12, 7 i więcej
osób – 45 i 15. Worki na papier i popiół są do odebrania u sołtysa lub w Urzędzie Miejskim (5
niebieskich i 6 popielatych). Zapewniał, że dzisiaj i jutro firma ma zakończyć roznoszenie worków.
Dodał, że firma ma też obowiązek odebrać odpady z pojemników, zabrać rozerwane worki.
Informował, że worki należy wystawiać w dniu odbioru do godz. 6.00 . W przypadku zastrzeżeń,
gdyby firma nie odebrała odpadów należy zgłosić do UM pokój nr 102.
Ad.10
Jerzy Szwast – Komendant Komisariatu Policji w Dukli w imieniu Komendanta Miejskiego
Policji w Krośnie i własnym dziękował Burmistrzowi i Radzie za wspieranie inicjatywy na rzecz

poprawy bezpieczeństwa, za wsparcie rzeczowe i materialne. Podziękowanie przekazał na ręce
Burmistrza. Dodał, że Komisariat w Dukli otrzymał 2 radiowozy, ponieważ tabor był mocno
wyeksploatowany.
Przewodniczący Rady A.Dziedzic podziękował Komendantowi J. Szwastowi za słowa uznania
i prosił o przekazanie podziękowań Komendantowi Powiatowemu Policji w Krośnie.
Ad.11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady A.Dziedzic zamknął XLIX
sesje Rady Miejskiej o godz.14.40.
Protokołowała:
Zdzisława Skiba

