P R O T O K Ó Ł Nr LI/18
z sesji Rady Miejskiej w Dukli, odbytej w dniu 27 marca 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,
Skarbnik Gminy – Jolanta Bik, 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 Krzysztofa
Woźniaka.
Burmistrz A. Bytnar zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na
wycofaniu z porządku obrad w punkcie 10 dwóch projektów uchwał w sprawach:
a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 346),
b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Dukla oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji (druk nr 347).

Pierwszy z nich nie może być procedowany, ponieważ zostały wprowadzone zmiany przez
Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich, natomiast drugi - ze względu na
brak stosownej procedury konsultacji społecznych.
Wnioski Burmistrza przyjęto w odrębnych głosowaniach jednomyślnie (głosowało 13
radnych).
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad po zmianach przedstawia się
następująco.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Dukli.
Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
6. Analiza finansowa oświaty w Gminie Dukla za rok 2017.
7. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Dukli za 2017 rok.
8. Informacja na temat planowanych i realizowanych przez gminę inwestycji z podziałem na
inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dukla (druk nr 348),
b) uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dukla na lata 2018-2020
(druk nr 349),
c) podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym (druk nr 350),
d) podziału Gminy Dukla na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych ( druk nr 351),
e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 352),

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2018-2027 (druk nr 353),
g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.048.593,72 zł (druk nr 354),
h) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 (druk nr 355).
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Oświadczenia i informacje.
13. Zamknięcie sesji.
Ad.2
Do protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Dukli uwag nie zgłoszono. Poddano go pod głosowanie
i przyjęto jednomyślnie (głosowało 13 radnych).
Ad.3

Informację z działalności międzysesyjnej przedstawił Burmistrz A. Bytnar.
Informował o:
- spotkaniu z sołtysem Cergowej A. Faustusem w sprawach sołeckich,
- spotkaniu z sołtysem Zawadki Rymanowskiej B.Płóciennikiem w sprawach sołeckich,
- spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich K. Delimatą w sprawie
remontu c.o. w budynku szkolnym,
- spotkaniu z Dyrektorem Biblioteki Publicznej J. Szczurek i Dyrektorem Ośrodka Kultury
M. Walaszczyk- Faryj w sprawie rozwiązania problemu obsługi księgowej tych jednostek ze
względu na chorobę księgowej od tamtego roku,
- prezentacji filmu „Czary, gusła, zabobony ludu dukielskiego”,
- wręczanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego,
- wyjeździe z Zastępcą Burmistrza E. Wróbel do Leżajska po odbiór promesy na budowę
żłobka w programie Maluch+ ,
- wizycie z Przewodniczącym Zarządu Osiedla m.Dukla Z. Leńczykiem w Warszawie
u Głównego Inspektora Transportu Drogowego M. Kąkolewskiego w sprawie odcinkowego
pomiaru prędkości w Dukli,
- przyjmowaniu stron,
- ćwiczeniach z zarządzenia kryzysowego organizowanych przez Podkarpacki Urząd
Wojewódzki w Rzeszowie, rozwinięciu stałego dyżuru,
- spotkaniu z audytorem W. Guzikiem,
- premierze filmu pt.” Jako w niebie, tak w i w Komańczy” i spotkaniu z producentem,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z Dyrektorem LO J.Drajewiczem,
- spotkaniu z Dyrektorem z Dyrektorem MOSiR M. Szopą,
- spotkaniu z Dyrektorem LO J. Drajewiczem i nauczycielami w sprawie promocji szkoły
i rekrutacji uczniów,
- spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie z J. Głodem w sprawie programów dla
bezrobotnych,
- spotkaniu z O. Bodaszewską w Kancelarii Prawnej odnośnie planów zagospodarowania
przestrzennego,
- spotkaniu z dyrektorami szkół w temacie zmiany przepisów o ochronie danych osobowych,
- promocji LO w Dukli,
- obchodach 3 rocznicy istnienia zespołu Tereściacy,
- spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w temacie gospodarki odpadami
komunalnymi,
- przyjmowaniu stron,
- rozpoczęciu w dniu 6 marca co kadencyjnej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie, która potrwa do 27 kwietnia,

- spotkaniu z Dyrektorem ZS Nr 2 w Dukli w sprawach szkoły,
- spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wietrznie w sprawach oświatowych,
- spotkaniu z Przewodniczącym Zarządu Osiedla Z. Leńczykiem w sprawach osiedla,
- podpisywaniu kontraktów u notariusza,
- spotkaniu z Prezesem GKiM sp. z o.o. w Dukli A. Wszołkiem na temat utrzymania
porządku i zieleni w mieście,
- spotkaniu z Dyrektorem MOSiR w Dukli w sprawach Ośrodka,
- spotkaniu z radną i sołtysem Nowej Wieś T.Belcik w sprawach gminnych,
- spotkaniu komitetu przygotowującego obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Polski,
- spotkaniu z sołtysem sołectwa Myszkowskie Z.Widziszewskim,
- wizycie u Komisarza Wyborczego w Krośnie w temacie uzgodnienia podziału gminy na
okręgi wyborcze,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z Dyrektorem MOPS w Dukli odnośnie przeniesienia magazynu żywności,
- spotkaniu w Miejscu Piastowym z Dyrektorem J. Guzikiem z firmy AQUEDUCT i Wójtem
M. Klarą w temacie kolektora z Wietrzna do Głowienki,
- spotkaniu z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych J. Borczem w temacie przejętych
obiektów w Mszanie, Zawadce Rymanowskiej i Równem i ich remontu,
- spotkaniu z Przewodniczącym Rady A. Dziedzicem w sprawach sesyjnych,
- spotkaniu z p. Żyznowską w sprawie drogi na Smereczne,
- spotkaniu z Dyrektorem A. Mercikiem na temat remontu dróg powiatowych,
- spotkanie z przedstawicielami Polskich Wód w sprawie kolektora dla Dukli i Wietrzna,
- spotkaniu z Przewodniczącym Rady A. Dziedzicem w sprawach gminnych,
- spotkaniu z w sprawie obwodnicy Dukli i włączenia drogi wojewódzkiej nr 993 do drogi
S 19,
- spotkaniu z Zarządem Osiedla m.Dukla w sprawach bieżących,
- spotkaniu wspólnie z Przewodniczącym Zarządu Osiedla m.Dukla Z. Leńczykiem z nowym
Kierownikiem GDDKiA w Krośnie H. Kaliszem w sprawach bieżących, utrzymania
czystości oraz planów dotyczących drogi krajowej,
- podpisaniu umowy wspólnie ze Skarbnik J. Bik w Podkarpackim Urzędzie
Wojewódzkim umowy z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie OSP,
- wizycie w firmie w Zakopanem w sprawach budowy wieży widokowej na Górze
Cergowskiej,
- spotkaniu z sołtysem Zawadki Rymanowskiej B.Płóciennikiem w sprawach sołeckich,
- spotkaniu z Dyrektorem MOPS w Dukli w związku z pożarem, który miał miejsce na terenie
gminy,
- podpisaniu umów u notariusza,
- spotkaniu z J. Borkiem – Komendantem Hufca ZHP w sprawie projektu świetlic dla
harcerzy w Dukli i Równem,
- przyjmowaniu stron,
- wyjeździe w teren na interwencje mieszkańców,
- złożeniu wniosku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie na
prowadzenie żłobka,
- przyjmowaniu stron,
- II Pikniku Naukowym z „Projektorem” w Szkole Podstawowej w Wietrznie,
- Turnieju o Puchar Burmistrza w siatkówce,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z Przewodniczącym Rady A. Dziedzicem w sprawach gminnych: drogi na
Smereczne, obwodnicy Dukli i sprawy sesyjne,

- spotkaniu z Komendantem OSP w Dukli – sprawa wniosku na zakup samochodu
strażackiego,
- spotkaniu z audytorem W. Guzikiem,
- spotkaniu z Zarządem Osiedla m.Dukla i architektem M.Gransickim w temacie rewitalizacji
dukielskiego rynku,
- spotkaniu z sołtysem Lipowicy B. Matusikiem w sprawach sołeckich,
- spotkaniu z sołtysem Iwli M. Kędrą i radnym K. Woźniakiem w sprawie Spółki Wodnej
w Iwli,
- spotkaniu z Komendantem Komisariatu Policji w Dukli,
- wyjeździe do Rzeszowa do RIO i PUW – sprawa oświadczenia majątkowego,
- spotkaniu z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Równego w sprawie
zagospodarowania działki po byłej szkole na cele rekreacyjne,
- spotkaniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dukla – temat mostu w Mszanie na Niklowiec,
drogi na Smereczne i drogi w Zyndranowej,
- spotkaniu z Prezesem MPGK Krosno J. Ficem – temat kolektora z Dukli do Głowienki,
- spotkaniu z sołtysem Zboisk M. Lajdanowiczem,
- udziale w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Krośnie,
- udziale w konferencji w Cergowej „Bezpieczny Senior” zorganizowanej przez
Stowarzyszenie „Dla równości” z Draganowej i Stowarzyszenie Miłośników Cergowej,
- spotkaniu z Prezesem GKiM sp. z o.o. w Dukli A. Wszołkiem w sprawach wodnokanalizacyjnych,
- udziale w zebraniu sprawozdawczym dukielskich tenisistów,
- spotkaniu z sołtysem Lipowicy B. Matusikiem,
- spotkaniu z Primatorem Śvidnika w sprawie wsparcia finansowego na utrzymanie cmentarza
wojennego w Dukli,
- spotkaniu z sołtysem Głojsc A. Kuszem,
- spotkaniu z Dyrektorem ZS Nr 2 w Dukli J. Drajewiczem w sprawie arkusza
organizacyjnego,
- spotkaniu z właścicielką domu, który został uszkodzony w wyniku pożaru,
- Kiermaszu Wielkanocnym,
- spotkaniu z Przewodniczącym Zarządu Osiedla m.Dukla Z. Leńczykiem w temacie
uzgodnień dotyczących rewitalizacji dukielskiego rynku. 11 kwietnia zostanie otwarta
wystawa pt.” Rewitalizacja Starego Miasta w Dukli”,
- wizycie u pogorzelców, gdzie ekipa z Urzędu Miejskiego w Dukli pomaga przy
porządkowaniu,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z radną i sołtysem Nowej Wsi T.Belcik,
- posiedzeniu komisji.
Ad.4
Informację z realizacji uchwał podjętych na L sesji przedstawiła Zastępca Burmistrza
E. Wróbel. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5
Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok przedstawiła
B.,Pudło - pracownik stanowiska ds. promocji. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.6
Analizę finansową oświaty w Gminie Dukla za rok 2017 przedstawiła D. Szczurek – Dyrektor
ZOPO. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7
Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Dukli za 2017 rok przedstawił
Prezes ZMG ZOSP w Dukli A. Ukleja. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Ad.8
Informację na temat planowanych i realizowanych przez gminę inwestycji z podziałem na
inwestycje z udziałem środków zewnętrznych przedstawił P. Świder – Naczelnik Wydziału
Gospodarczego. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.9
J. Marszał zabrała głos odnośnie remontu dróg, które czasem niepotrzebnie odśnieżano i
posypywano, bo śniegu było niewiele, a teraz są mocno zniszczone.
Zwrócił się także z prośbą do Prezesa GKiM sp. z o.o. w Dukli o korektę deklaracji osób, którzy płacą
ryczałtowo za ścieki.
Mając na uwadze rozdawanie podopiecznym żywności zapytał Dyrektora MOPS w Dukli , jaki
procent osób otrzymujących udaje biednych, ze stoi w kolejce.
H. Pietruś, w związku z tym, że w informacji z działalności Burmistrza nic nie usłyszała , co
by odpowiadało na nurtujące ją pytania oczekiwała informacji w następujących kwestiach:
- czy Burmistrz zamierza podjąć działania zmierzające do budowy sali gimnastycznej w Głojscach
- czy nie ma możliwości złożenia wniosku na budowę boiska sportowego w Głojscach, czy jest
nadzieja, że będzie ono wybudowane. Przypominała, że Burmistrz we wrześniu 2014 r.
zapewniał, że będzie starał się wybudować boisko sportowe. Po zmianie Burmistrza mieszkańcy
Głojsc żywili nadzieję, że boisko zostanie wybudowane,
- w związku z pojawieniem się w projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej tematu
budowy kanalizacji sanitarnej w Wietrznie i Zboiskach pytała, czy jest sens projektowania sieci
kanalizacyjnej, gdy nie ma gdzie odprowadzać ścieków. Zastanawiała się, czy nie lepiej byłoby
projektować zlewnię Iwełki. Przypominała, że Burmistrz we wrześniu 2017 r. na zebraniu wiejskim
w Głojscach stwierdził, że jest gotowy do projektowania kanalizacji na terenie Głojsc i pytała sołtysa
Głojsc A. Kusza, czy tak samo te wypowiedź odebrał.
B.Gocz w nawiązaniu do przedstawionej przez Naczelnika Wydziału Gospodarczego
P. Świdra informacji o inwestycjach poruszył następujące sprawy:

„1.W sierpniu 2016 roku otrzymałem pismo następującej treści: W odpowiedzi na wniosek w
sprawie przeznaczenia środków pieniężnych w 2017 roku na remont drogi 159 w Barwinku i
36 w Zyndranowej informuję, że Gmina będzie czynić starania o pozyskanie środków
zewnętrznych z przeznaczeniem na wykonanie wnioskowanego zadania w roku przyszłym.
Ponadto informuję, że zadania na drogach gminnych i wewnętrznych będą systematycznie
realizowane w miarę możliwości finansowych Gminy. Podpis: Z. up. Burmistrza Elżbieta
Wróbel Zastępca Burmistrza. Chciałem zapytać: jakie starania poczyniła Gmina w pozyskaniu
środków zewnętrznych na wykonanie wnioskowanego zadania, gdzie i jakie wnioski zostały
złożone oraz jakie są możliwości finansowe Gminy w tym zakresie?
2.Kiedy uruchomione zostaną konsultacje społeczne do aktualizacji programu rewitalizacji
Gminy Dukla ?
3.Czy i ewentualnie kiedy Gmina planuje ogłosić przetarg na budowę remizy OSP w Tylawie
i w jakim zakresie? Pan Piotr Świder nie ujął tego zadania w swoim wystąpieniu.
4.Czy jest szansa na wymianę w tym roku stolarki okiennej w Domu Ludowym w Zyndranowej,
która przez przeoczenie urzędników nie została ujęta do wymiany przy ostatnim projekcie
remontu Domu Ludowego? Pan Burmistrz obiecywał to już dawno temu.
5.Czy jest szansa na dokończenie w tym roku drogi w kierunku cmentarza w Zyndranowej,
gdzie pozostało do położenia ok. 30 metrów bieżących asfaltu i czy Gmina uzyskała już zgodę
RZGW na wykonanie tej nawierzchni?

6.Kiedy Gmina planuje zakończyć budowę oświetlenia przy drodze S19 w Barwinku? pozostały do zamontowania tylko 3 lampy aby zamknąć projekt i zakończyć inwestycję.
7.Czy jest jakakolwiek szansa na rozbudowę i uzupełnienie w najbliższym czasie oświetlenia
w Tylawie, gdzie w samym centrum miejscowości (od zjazdu na Zyndranową na wysokości
restauracji Domenico w stronę Barwinka) jest czarna dziura. Jest to dość spory odcinek
chodnika w samym centrum miejscowości wzdłuż drogi S19.
8.Jak wygląda sprawa z budową przepustu na rzece Panna w Zyndranowej. Wiem, że jest
gotowa dokumentacja. Pan Piotr Świder w swoim wystąpieniu nie wspomniał ani słowa o tym
zadaniu.
9.Czy projekt budowy sali gimnastycznej w Tylawie jest jeszcze aktualny, a jeżeli jest jeszcze
aktualny, to do kiedy?”
A.Dembiczak pytała, czy Burmistrzowi udało się wyregulować czas świecenia oświetlenia
ulicznego w Wietrznie.
Ad.10
Dyrektor MOPS w Dukli M. Bielec przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dukla.
Informowała, że w myśl przepisu art. 48a ust. 1 ustawy udzielenie schronienia będzie
następować poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla
osób bezdomnych. Zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy opłatę za pobyt w schronisku dla
osób bezdomnych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając
przyznany zakres usług. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, osoby nie ponoszą opłat.
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
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w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dukla.
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 15 radnych/.
Następnie Dyrektor MOPS M. Bielec przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dukla na lata 2018-2020.
Informowała, że zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.) Rada Gminy, biorąc pod uwagę
potrzeby, o których mowa w ust. 1, uchwala Gminny Program Wspierania Rodziny.
Zadaniem programu wspierania rodziny jest zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez tworzenie
systemu wspomagającego rodzinę, dzieci i młodzież, w taki sposób aby była w stanie samodzielnie
zmierzyć się z własnymi problemami. Pomoc powinna mieć na celu podtrzymanie umiejętności
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych poprzez wzmocnienie zasobów
tkwiących w poszczególnych członkach rodziny, poprawę jakości życia rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Pozostawienie rodzin bez fachowego dla nich wsparcia i pomocy specjalistycznej może spowodować
wzrost zjawiska ich degradacji i skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami. Ważnym jest, aby
pomoc specjalistyczna np. psychologiczna, socjalna, prawna, mogła być bezpłatna dla rodzin ubogich.

Wobec powyższego niniejszą uchwałę należy uznać za konieczną i uzasadnioną.

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 LI/338/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dukla na lata
2018-2020.
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 15 radnych/.
Następnie Z. Skiba – specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich przedstawiła uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze. Informowała, że w

związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy oraz uchwałą
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień
dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze rada gminy
dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze na wniosek burmistrza. W związku z tym, że
dotychczasowy podział nie spełnia warunków ustalonych w/w przepisami , opracowany został
i uzgodniony z Komisarzem Wyborczym w Krośnie nowy projekt uchwały spełniający te
wymagania.
J. Dembiczak stwierdził, że ciężko jest polemizować z ustawą, ale połączenie
Lipowicy z Nową Wsią, Trzcianą i Zawadką Rymanowską spotka się ze sprzeciwem,
ponieważ mieszkańcy Lipowicy na pewno nie pójdą głosować do Trzciany.
Przewodniczący Rady A.Dziedzic tłumaczył, że Rada musi działać zgodnie z
przepisami, w przeciwnym razie uchwała zostanie uchylona przez organ nadzoru.
T.Belcik informowała, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

U C H W A Ł Y Nr LI/339/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Uchwałę podjęto większością głosów:14 głosów „za” przy 1 głosie przeciw (głosowało 15 radnych).
Przewodniczący Rady A.Dziedzic dodał, że anomalii jest dużo, nawet tytuł uchwały budzi
zastrzeżenia, który brzmi :” ....oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu”, a z ustawy wprost
wynika, że okręgi są jednomandatowe.

Następnie Z.Skiba – specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich przedstawiła
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Dukla na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Informowała, że
konsekwencją dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze jest podział gminy na stałe

obwody głosowania, który również należy do kompetencji rady i należy go dokonać w
terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.
T.Belcik przedstawiała 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 LI/340/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie podziału Gminy Dukla na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwałę podjęto większością głosów: 14 głosów „za” przy 1 głosie przeciw (głosowało 15 radnych).

Skarbnik J.Bik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w
uchwale budżetowej Gminy Dukla. Informowała., że zmiany w planie wydatków
przedstawiają się następująco:
1. dział 010 – zabezpieczenie środków na dokumentację techniczną remontu oczyszczalni
ścieków w Mszanie oraz na dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej w m.
Zboiska, Wietrzno, Równe Kopalnia,
2. dział 801 – korekta subwencji oświatowej na 2018 r., środki niewykorzystane w 2017 r. na
realizację projektów: „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla”, „Nowa jakość kształcenia
w Szkole Podstawowej w Dukli”, „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Gminnym w Dukli”. Zabezpieczenie środków na budowę sali gimnastycznej
przy SP w Równem
3. dział 851 – zabezpieczenie środków na wypłatę zadośćuczynienia dla rodziny Cypara, w
związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krośnie, wprowadzenie nadwyżki środków z
alkoholówki z 2017 r.
4. dział 852 – środki niewykorzystane w 2017 r. na realizację projektu „Gminny Klub Seniora
w Dukli”.
5. dział 855 – zmniejszenie środków własnych na budowę Żłobka Gminnego / w związku z
otrzymaną promesą /
6. 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”, wprowadzenie nadwyżki
środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2017 r.
7. dział 921 – zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z 250 rocznicą
konfederacji barskiej oraz setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości
8. dział 926 – zabezpieczenie środków na doposażenie siłowni oraz wymianę podłogi w
MOSiR.
J. Dembiczak 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 LI/341/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok.
Uchwałę podjęto większością głosów: 13 głosów „za” przy 2 wstrzymujących się /głosowało
15 radnych/.
Następnie Skarbnik J. Bik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2018-2027 na podstawie objaśnień stanowiących
załącznik nr 3 do projektu uchwały.

J. Dembiczak informował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała
przedłożony projekt uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

U C H W A Ł Y Nr LI/342/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2018-2027.
Uchwałę podjęto większością głosów: 13 głosów „za” przy 2 wstrzymujących się /głosowało 15
radnych/.
Skarbnik J. Bik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego do kwoty 1.048.593,72 zł. Informowała, że kredyt zostanie zaciągnięty na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata będzie następować ratami, a wyboru kredytobiorcy
dokona burmistrz w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
J. Dembiczak informował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała
przedłożony projekt uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

U C H W A Ł Y Nr LI/343/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.048.593,72 zł.
Uchwałę podjęto przy 1 głosie wstrzymującym /głosowało 15 radnych/.
Następnie Skarbnik J. Bik przedstawiła uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały w
sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2019 rok. Informowała, że budowa sali gimnastycznej w
Równem realizowana będzie na przełomie 2018/2019 roku stad też zachodzi potrzeba zabezpieczenia
na 2019 rok kwoty 1.250.000 zł.
J. Dembiczak informował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała
przedłożony projekt uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

U C H W A Ł Y Nr LI/344/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019.
Uchwałę podjęto większością głosów: 12 głosów „za” przy 3 wstrzymujących się /głosowało
15 radnych/.
Ad.11
Na pytania radnych odpowiedzi udzielał Burmistrz A. Bytnar. J. Marszałowi
odpowiedział, że nabór wniosków na remont dróg gminnych pojawił się i trwa do 15 kwietnia
i pracownicy rozczytują informacje o tym naborze i myśli, że Gmina Dukla do niego
przystąpi. Wiadomo jest, że można złożyć tylko jeden wniosek.

H. Pietruś na zapytanie dotyczące zamiaru podjęcia działań zmierzających do budowy sali
gimnastycznej w Głojscach, odpowiedział, że tak. Odnośnie złożenia wniosku na budowę
boiska sportowego w Głojscach informował, że można było złożyć wniosek, bo nabór trwa do
31 marca br., ale na cały kraj jest do podziału 21 mln zł, jeśli dokona się podziału na
województwa to na jedno województwo przypada ok.1,5 mln zł, a można liczyć na
dofinansowanie w wysokości 50%. Jak powiedział, przymierzano się do trzech inwestycji
:Równe, Tylawa i Głojsce, ale skupiono się na Równem i oświadczył, że jest to jego decyzja.
Potwierdzał, że na zebraniu w Głojscach mówił, że będzie czynił starania, żeby boisko
sportowe w Głojscach powstało.
Odnośnie sensu projektowania kanalizacji sanitarnej dla Wietrzna i Zboisk odpowiedział, że projekt
oczyszczalni ścieków i kolektora oraz kolektora z Wietrzna do Głowienki jest tak zaawansowany, że
jest sens projektować, ponieważ ścieki będą mogły trafić do oczyszczalni na terenie gminy lub do
Krosna i będzie można projektować kompleksowo. Nawiązując do zebrania wiejskiego w Głojscach,
gdzie mówił, że budowana jest oczyszczalnia ścieków w Sulistrowej, teraz trwa jej rozruch i można
się zainteresować, żeby rozpocząć proces projektowy i w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć
środki na kanalizacje Iwli i Głojsc( sprawę Chyrowej należałoby rozważyć) to jeden z mieszkańców
stwierdził, że „nie ma się co śpieszyć”.
Na zapytania B. Gocza odpowiedział, że:
- w sprawie remontu drogi Zyndranowa - Barwinek nie poczynił żadnych starań. Przyznał, że droga
łączyłaby Barwinek z Zyndranową przez las, byłaby fajną drogą turystyczną i skróciłaby drogę
z Zyndranowej do drogi krajowej,
- program rewitalizacji Gminy Dukla nie został jeszcze zaopiniowany przez Marszałka Województwa
Podkarpackiego i powrót do aktualizacji programu jest otwarty,
- w budżecie są zabezpieczone środki na rozpoczęcie budowy remizy OSP w Tylawie i zamierzamy
rozpocząć procedurę przetargową, a jaki etap uda się zrealizować to na razie trudno określić,
- nad uzupełnieniem stolarki okiennej w Domu Ludowym w Zyndranowej pochyli się,
- na gruncie stanowiącym własność Gminy Dukla położono asfalt na drodze do cmentarza w
Zyndranowej, a 30 m należy do RZGW i z tej racji nie położono asfaltu. Zapewniał, że spróbuje
rozmawiać z RZGW o wyrażenie zgody na wejście w teren,
- niewiele brakuje do ukończenia oświetlenia ulicznego w Barwinku, a do końca roku jest jeszcze
dużo czasu,
- na wniosek mieszkańców uzupełniono oświetlenie przy drodze krajowej w Tylawie. Jeśli jest
potrzeba rozwiązania tematu od skrzyżowania z Zyndranową to jest możliwe uzupełnienie poprzez
podwieszenie lamp na istniejącej linii,
- na budowę przepustu w Zyndranowej złożono wspólnie z Nadleśniczym Dukla wniosek
o dofinansowanie, ale nie został on zakwalifikowany. Obecnie Nadleśniczy przygotowuje kolejny
wniosek i jeżeli pojawi się nabór, to zostanie złożony,
- projekt sali gimnastycznej w Tylawie jest aktualny, pozwolenie na budowę jest ważne do końca
października 2018 roku.
A.Dembiczak odpowiedział, że chyba nie udało się wyregulować czasu świecenia skoro
wnioskodawczyni pyta, ale informował, że w Wietrznie wymieniane były oprawy i miało zostać
wyregulowane oświetlenie. 12 marca wystąpiono w tej sprawie pisemnie i wysłano emaila.
Dyrektor MOPS M. Bielec odpowiedziała J. Marszałowi, że osoby, które otrzymują żywność
muszą spełniać kryteria dochodowe: dochód netto na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1028
zł miesięcznie, a osoby samotnej – 1268 zł. Informowała, że MOPS ma elektroniczny dostęp do
danych dotyczących dochodu w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie. Dodała, że 500+ podniosło standard
wielu rodzin, ale nie jest wliczany do dochodu.
Z posiadanych przez MOPS informacji wynika, że otrzymywana żywność nie jest marnotrawiona,
chyba, że robią to pojedyncze jednostki.
Prezes GKiM sp. z o.o. w Dukli A. Wszołek odpowiedział J. Marszałowi, że GKiM sp. z o.o.
przejęła dokumentację od Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Równem i zgodnie z
podpisanymi umowami wystawiane są faktury. Jego zdaniem najlepiej byłoby, żeby wszyscy
odprowadzający ścieki mieli zamontowane urządzenia pomiarowe i jest to ich kompetencja.
Tłumaczył, że ani stara ustawa ani znowelizowana nie wprowadziła modyfikacji dotyczącej

rozliczania i GKiM nie ma narzędzi do weryfikacji odbiorców, ani nie ma dostępu do meldunków.
Można porównać jedynie z deklaracjami złożonymi na odbiór odpadów komunalnych, które na
bieżąco weryfikuje Urząd. Informował, że jeżeli ktoś posiada pewną informację, że nie wszystkie
osoby płacą za ścieki, to może zgłosić sprawę na Policję.
A. Kusz poczuwając się wywołanym do odpowiedzi przez H. Pietruś oświadczył, że
Burmistrz na zebraniu wiejskim w Głojscach nie zaprzeczył co do zamiaru projektowania kanalizacji
sanitarnej w Głojscach.
H. Pietruś zapytała ponownie, czy potwierdza fakt wyrażenia przez Burmistrza chęci
projektowania kanalizacji sanitarnej w Głojscach.
A. Kusz odpowiedział, że potwierdza to, co Burmistrz powiedział na zebraniu wiejskim w
Głojscach.
Ad.12
J. Marszał dziękował Burmistrzowi i radnym za podjęcie uchwały o budowie sali
gimnastycznej w Równem.
Z. Leńczyk zapraszał na otwarcie wystawy w dniu 11 kwietnia br. o godz.11.00 w

Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli pt. Rewitalizacja Starego Miasta w
Dukli – projekt realizacyjny płyty rynku i rekonstrukcji dawnej zabudowy. Wystawa składaj
się z projektów rewitalizacji płyty rynku i rysunków poglądowych rewitalizacji elewacji
budynków.
Z. Dłużniewski przedstawił informację, że przedstawiciele Podkarpackiej Izby
Rolniczej będą nieodpłatnie wypełniać rolnikom wnioski o dopłaty unijne w dniach 12 i 26
kwietnia 2018 r. od godz.7 30 do 15 00 w Domu Ludowym w Cergowej.
W imieniu samorządu rolniczego składał wszystkim życzenia wielkanocne.
Burmistrz A. Bytnar informował, że 19 i 20 marca br. rozstrzygnięto 4 konkursy na
dyrektorów szkół. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Równem została Katarzyna
Reczkowska – Buryła, Szkoły Podstawowej w Jasionce – Ewa Piróg, Szkoły Podstawowej w
Łękach Dukielskich – Beata Węgrzyn i Szkoły Podstawowej w Tylawie – Aleksander Kosior.
Na zakończenie złożył wszystkim życzenia świąteczne.
J. Drajewicz złożył także życzenia świąteczne, do których dołączył zaproszenie na II
Koncert Charytatywny dla Zuzi – małej mieszkanki Iwli zorganizowany przez uczniów LO w
Dukli.
B. Pudło prosiła o ściągnięcie aplikacji befogg, która umożliwia pozyskanie informacji
o ścieżce przyrodniczo-historycznej. „Olchowiec”, która została oficjalnie otwarta w
listopadzie 2017 r. Aplikacja to wirtualny przewodnik po szlaku, który przedstawia
dziedzictwo kulturowe Łemków, przyrodę Magurskiego Parku Narodowego i historię
związaną z działaniami wojennymi prowadzonymi w rejonie Olchowca podczas II wojny
światowej.
Przewodniczący Rady A.Dziedzic przypominał radnym o terminie składania
oświadczeń majątkowych, który upływa 30 kwietnia. Złożył wszystkim uczestnikom sesji
życzenia świąteczne.
Ad.13
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady A.Dziedzic
zamknął LI sesję Rady Miejskiej o godz. 15 00 .
Protokołowała:
Zdzisława Skiba

