P R O T O K Ó Ł Nr LII/18
z sesji Rady Miejskiej w Dukli, odbytej w dniu 18 maja 2018 r. o godz.12.30 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, 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 radną Halinę
Pietruś.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przedstawia się on następująco.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2017 rok.
Zapytania i wolne wnioski.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 356),
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 357),
c) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
(druk nr 358),
d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 359).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Dukla za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez
Burmistrza Dukli sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
10. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2017 rok, sprawozdania finansowego Gminy Dukla za
2017 rok i informacji o stanie mienia komunalnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za rok
2017 wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu (druk nr 360).
12. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Dukli z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za 2017 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli za rok 2017 (druk
nr 361).
15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
16. Oświadczenia i informacje.

17. Zamknięcie sesji.
Ad.2
Uwag do protokołu z LI sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono. Poddano go pod głosowanie i przyjęto
jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Ad.3
Informację z działalności międzysesyjnej przedstawił Burmistrz A. Bytnar. Informował o:
- podpisywaniu kontraktów u notariusza,
- spotkaniu z M. Bieńczakiem - Miejskim Komendantem Straży Pożarnej w sprawie wniosku
o dofinansowanie na zakup samochodu pożarniczego,
- podpisaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie umowy na roboty publiczne,
- udziale w śniadaniu wielkanocnym w Klubie Seniora w Dukli,
- spotkaniu z Dyrektorem ZS Nr 2 w Dukli, Szkoły Podstawowej w Dukli i Szkoły Podstawowej
w Głojscach w sprawie arkuszy organizacyjnych szkół,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z Dyrektorem MOSiR M. Szopą i Dyrektorem Biblioteki Publicznej w Dukli – temat
ochrony danych osobowych,
- śniadaniu wielkanocnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cergowej,
- spotkaniu z sołtysem i radnym W. Boczarem – sprawy gminne,
- spotkaniu z radną E. Przystasz – sprawy gminne,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z Prezesem GKiM sp. z o.o. w Dukli w temacie sprzątania miasta i utrzymania zieleni,
- spotkaniu z sołtysem sołectwa Myszkowskie Z.Widziszewskim – sprawy wiejskie,
- spotkaniu z radnym i sołtysem Cergowej A. Faustusem,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z firmą w celu podpisania umowy na budowę wieży widokowej na Górze Cergowej,
- spotkaniu z Przewodniczącym Zarządu Osiedla m.Dukla Z. Leńczykiem w sprawach osiedla.
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z Prezesem GKiM sp. z o.o. w Dukli A. Wszołkiem w sprawie czystości i utrzymania zieleni,
- wręczeniu nominacji nowo wybranym dyrektorom szkół podstawowych w Jasionce, Łękach
Dukielskich, Równem i Tylawie,
- trwającej od 6 marca br. kontroli RIO i spotkaniu z kontrolującymi,
- udziale w koncercie charytatywnym organizowanym przez ZS Nr 2 i Szkołę Podstawowa w Dukli,
- spotkaniu z dyrektorem OK w Dukli M. Walaszczyk- Faryj w sprawach kadrowych dotyczących
głównej księgowej,
- spotkaniu z Prezesem firmy RB Serwis A. Kamińskim w temacie gospodarki odpadami: uwagi do
wywozu, przewidywane kłopoty z przyjęciem odpadów w Krośnie,
- spotkaniu z Prezesem MPGK Krosno J. Ficem w sprawie kolektora ścieków z Wietrzna do Głowienki,
- spotkaniu z Dyrektorem MOPS w Dukli M. Bielec,
- spotkaniu z Przewodniczącym Rady A. Dziedzicem w sprawach gminnych,
- spotkaniu z sołtysem Olchowca Z. Fedakiem,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z Dyrektorem Ośrodka Kultury M. Walaszczyk-Faryj w sprawach kadrowych,
- spotkaniu z radną i sołtysem Nowej Wsi T.Belcik – sprawy gminy i sołectwa Nowa Wieś,
- wyjeździe w teren z Naczelnikiem Wydziału Gospodarczego i spotkaniu z sołtysem Barwinka
J.Magnuszewskim, sołtysem Mszany E. Kaczmarską- Więckowską,
- spotkaniu z potencjalnym inwestorem, który chce zainwestować przy MOSiR w Dukli,
- spotkaniu w Miejscu Piastowym z Wójtem Miejsca Piastowego M. Klarą, Prezesem MPGK Krosno
J. Ficem i Dyrektorem A. Guzikiem w temacie projektowanego kolektora ścieków z Wietrzna do
Głowienki,
- spotkaniu z Prezesem Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w temacie wypowiedzenia umów
najmu kilku mieszkańcom bloku nr 21 przy ul. Trakt Węgierski,
- wystawie obrazującej rewitalizację dukielskiego rynku,

- obchodach w Krośnie 78 rocznicy zbrodni katyńskiej,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z M. Tarnowskim - przedstawicielem rodziny Tarnowskich - temat dukielskiego parku,
- pożegnaniu pracowników Urzędu Miejskiego odchodzących na emeryturę: Z. Dudzika i G. Kłap,
- przyjmowaniu stron,
- wyjeździe do RIO i PUW w Rzeszowie w sprawie oświadczeń majątkowych,
- obchodach Dnia Sołtysa Powiatu Krośnieńskiego w Targowiskach,
- spotkaniu z Prezesem Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich w sprawie złożonego wniosku przez
Kółko Rolnicze,
- spotkaniu w Krempnej z Dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego w temacie prac przy szlaku
w Olchowcu oraz drogi, którą niszczy Magurski Park Narodowy,
- spotkaniu w terenie z sołtysem Głojsc A. Kuszem,
- spotkaniu z Burmistrzem Jedlicza J. Urbanik,
- spotkaniu z radną i sołtysem Nowej Wsi T.Belcik – sprawy sołeckie,
- podpisaniu umów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na prace społecznie użyteczne,
- spotkaniu z GOPR – sprawa nabycia samochodu terenowego od GOPR,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z posłem B. Rzońcą – temat wniosku na remont drogi i budowę chodnika w Równem,
Lipowicy, Tylawie i Barwinku, promesy na środki powodziowe, odcinkowego pomiaru prędkości,
o który czynione są starania,
- spotkaniu w PZDW w Jaśle – temat sprzątanie pozimowe i koszenie traw przy drodze nr 993,
- spotkaniu z radnym i sołtysem Jasionki Z. Głodem,
- spotkaniu z przedstawicielami OSP Jasionka – zakup samochodu i wniosku remontowego, który ta
jednostka złożyła,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z sołtysem Zboisk M. Lajdanowiczem,
- wyjeździe do PUW w Rzeszowie z oświadczeniem majątkowym,
- przyjmowaniu stron,
- rozpoczęciu w Szkole Podstawowej w Równem projektu Erazmus+ ,
- otwarciu Klubu Seniora w Dukli,
- podpisaniu umowy na koncepcję programową przebiegu drogi S19, w którym udział wziął Minister
- spotkaniu z Dyrektorem ZS Nr 2 w Dukli J. Drajewiczem – dzień otwarty w szkole,
- Walnym Zgromadzeniu Wspólników GKiM sp. z o.o. w Dukli,
- wyjeździe wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Gospodarczego do Tylawy na interwencję
mieszkańców oraz do Mszany – temat mostu na Niklowiec,
- wizji w terenie w związku z ubieganiem się o odcinkowy pomiar prędkości i wizytacji Komisji
Transportu Drogowego,
- spotkaniu z Przewodniczącym Rady A. Dziedzicem,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z uczestnikami projektu Erazmus+ ,
- spotkaniu z sołtysem Iwli M. Kędrą,
- podsumowaniu kontroli RIO w Urzędzie,
- podpisaniu umowy na wieżę widokową na Górze Cergowej,
- spotkaniu z Dyrektorem A. Mercikiem na temat planowanych robót przez powiat,
- spotkaniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dukla – temat mostu na Niklowiec,
- „Gosposiadzie” w Głojscach,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z Zarządem Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich,
- spotkaniu z Dyrektorem Garbacikiem – temat wymiany opraw oświetleniowych i usunięcia dwóch
kolizji, projekt oświetlenia pomnika,
- spotkaniu z Dyrektorem MOPS w Dukli – temat bezdomnych,
- spotkaniu z Przewodniczącym Rady A. Dziedzicem w sprawach sesji,
- spotkaniu z sołtysem Iwli M.. Kędrą i radnym K. Woźniakiem – temat sprawy wodne,
- spotkaniu z radnym A. Faustusem w sprawach sołeckich,
- spotkaniu z radnym powiatu krośnieńskiego Z. Fedakiem w sprawach sołeckich,

- spotkaniu z radna H. Pietruś w sprawach sołeckich,
- spotkaniu z sołtysem Zyndranowej B. Dubisem,
- przyjmowaniu stron,
- przyjęciu delegacji mieszkańców Iwli w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego
kamieniołomu w Iwli,
- przyjmowaniu stron,
- obchodach Dnia Strażaka w Krośnie na Rynku,
- obchodach 250 rocznicy Konfederacji Barskiej,
- międzynarodowych zawodach karate w Dukli,
- ciągu dalszym obchodów 250 rocznicy Konfederacji Barskiej na terenie Nowego Żmigrodu,
- spotkaniu z Przewodniczącym Zarządu Osiedla M.Dukla Z. Leńczykiem na temat budżetu
obywatelskiego,
- spotkaniu z s sołtysem Myszkowskiego Z.Widziszewskim – sprawy sołeckie,
- przyjęciu delegacji z Gminy Chorkówka w sprawie remontu drogi w Łękach Dukielskich,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z sołtysem Głojsc A. Kuszem – temat funduszu sołeckiego,
- spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich – sprawy szkoły,
- spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Głojscach – sprawy szkoły,
- spotkaniu z Dyrektorem MOSiR w Dukli M. Szopą,
- spotkaniu z przedstawicielami OSP Dukla – temat zakupu samochodu strażackiego,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dukla w temacie mostu na Niklowiec, drogi na Smereczne
i przepustu w Zyndranowej,
- spotkaniu z Prezesem GKiM sp.z o.o. w Dukli i nowym członkiem Rady Nadzorczej S. Orłowską,
- spotkaniu z Z.Fedakiem – sprawy sołeckie i Kermesz,
- spotkaniu z Dyrektorem A. Mercikiem – temat dróg popowodziowych w Chyrowej, Teodorówce…
- Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Iwoniczu – temat aneksu do porozumienia międzygminnego
dotyczącego utrzymania porządku i czystości, szkód łowieckich,
- spotkaniu z D. Chilik i M. Tarnowskim w sprawie rewitalizacji dukielskiego parku i złożenia
wniosku na rewitalizację parku,
- posiedzeniu Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krośnie,
- wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej.
Ad.4
Informację z realizacji uchwał podjętych na LI sesji Rady Miejskiej w Dukli odbytej w dniu 27
marca 2018 r. przedstawiła Sekretarz H. Cycak. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5
Informację z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2017 rok przedstawiła M. WalaszczykFaryj. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.6
J. Marszał nawiązując do informacji o wizycie w Dukli Ministra A. Adamczyka pytał, czy
rozmawiano na temat remontu drogi krajowej przez Równe, która jest w fatalnym stanie. Dodała, że
taka sama sytuacja jest na drodze łączącej Równe z Równem-Kopalnią. W ubiegłym tygodniu trochę ją
połatano, ale nałożono asfaltu tam gdzie było wybrzuszenie, a nie tam gdzie był dołek.
Oczekiwał również informacji na temat planowanego terminu remontu ul .Akacjowej w Równem.
J. Dembiczak nawiązując do szlaków turystycznych, które ostatnio przemierzał w związku z
zawodami informował, że szlaki gminne są dobrze utrzymane, natomiast szlaki będące pod zarządem
PTTK, szczególnie w pasie granicznym są zaniedbane, leży mnóstwo drzew. W ubiegłym roku MOSiR
przycinał drzewa, jednakże to bardzo obciąża budżet tej jednostki. Ani Magurski Park Narodowy, ani
właściciel nie są zainteresowani przycinaniem. Wnioskował o wystąpienie do PTTK o przekazanie
środków na te prace, to MOSiR je wykonana.

Wnioskował również o poczynienie starań w kierunku podjęcia remontu dróg powiatowych, które są w
tragicznym stanie: droga w Chyrowej w kierunku Myscowej , tak samo przedłużenie ul .Mickiewicza
na Teodorówkę, począwszy od składu budowlanego.
A.Dembiczak nawiązała do pisma z dnia 1 marca br., które jest odpowiedzią na jej pismo
wystosowane do Burmistrza dotyczące budowy kanalizacji w Wietrznie. W piśmie tym Burmistrz
odpowiada, że obowiązują dwie uchwały: jedna w sprawie budowy oczyszczalni w Wietrznie, a druga
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Krosno, a odnośnie dalszych
losów, to radni Rady Miejskiej będą podejmować decyzję. Z wysłuchanej informacji Burmistrza z
działalności międzysesyjnej wynika, że miały miejsce spotkania z Prezesem MPGK Krosno J. Ficem
stad też pytała, czy są już podjęte decyzje w przedmiotowej sprawie, czy będzie to oczyszczalnia
ścieków w Wietrznie czy kolektor do Krosna, ponieważ trwa to już bardzo długo. Oczekiwała
odpowiedzi, czy decyzje zapadną w tej, czy dopiero w następnej kadencji.
Pytała także o oczyszczalnię ścieków w Sulistrowej, czy Gmina Dukla wyłożyła jakąkolwiek kwotę na
budowę, jeżeli tak, to w jakiej wysokości i kiedy Gmina Dukla zacznie z niej korzystać i czy będzie
dokładać do amortyzacji.
Pytała także o koszty, jakie poniosła gmina na doręczanie zawiadomień na temat odbioru odpadów
komunalnych. Doręczali je pracownicy Urzędu, czy były to umowy zlecenia czy w ramach
powierzonych zadań.
Prosiła również o informację o firmie, która ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego będzie budowała sieć nowoczesnej technologii, czy można ją polecić, żeby mieszkańcy
zawierali umowy.
Przekazywała także prośbę mieszkańca Wietrzna o naprawę oświetlenia ulicznego w Wietrznie na
odcinku do szkoły , ponieważ od 2 dni nie świeci.
Odnośnie szacowania szkód łowieckich apelowała, aby wcześniej informować sołtysów o komisji
szacującej szkody. W związku z tym, że jest to nowa ustawa i sołtys wchodzi w skład tej komisji prosiła
o informacje, jakie procedury obowiązują, ponieważ osobiście biorąc udział w szacowaniu na początku
kwietnia, zaraz po wejściu w życie ustawy opierała się tylko na opinii łowczego.
E. Kaczmarska-Więckowska nawiązując również do szacowania szkód łowieckich
informowała, że ze stowarzyszenia sołtysów i od kół powiatowych wystosowana została petycja do
posłów i Ministra Środowiska o zmianę ustawy o prawie łowieckim polegającą na wykluczeniu
sołtysów z tej procedury. Sołtysi pracują społecznie, nie są zatrudnieni w urzędach gmin, a pracy jest
sporo. Pytała Burmistrza, jakie konsekwencje wyciągnie, jeżeli sołtys odmówi udziału w szacowaniu
szkód.
Ad.7
Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał.
Zastępca Burmistrza E. Wróbel nawiązując do projektu uchwały w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3
ustawy Karta Nauczyciela informowała, że przedmiotową uchwałę podejmuje się w związku

z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych, która w art. 76 pkt 22 lit. d wprowadza zmianę do ustawy
– Karta Nauczyciela. W drodze dyskusji zaproponowano przyjąć górne wielkości
Zgodne z w/w art. od 1 września 2018 r. należy ustalić inny niż dotychczasowy tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych, które nie może być wyższy niż 22 godziny.
Powyższe zmiany uzgodniono ze Związkami Zawodowymi.
Projekt uchwały został wysłany do Związków Zawodowych ZNP i NSZZ SOLIDARNOŚĆ,
celem zaopiniowania projektu uchwały zgodnie z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991r.
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1881).
Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie opiniuje projekt uchwały pismem z dnia
11 kwietnia 2018 znak ZO ZNP 022.3/35/2018. Komisja Międzyzakładowa Pracowników
Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", do dnia 10 kwietnia 2018 roku nie przesłała
opinii na temat projektu uchwały. Ustawowy termin (30 dni od dnia następującego po dniu

doręczenia) upłyną z dniem 10 04.2018 roku, a nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym
terminie uważa się za rezygnacje z prawa do jej wyrażenia.
Informowała, że arkusze organizacyjne szkół zostały już przedłożone do zatwierdzenia i po
podjęciu uchwały dopiero w sierpniu dyrektorzy muszą złożyć aneksy do zatwierdzenia.
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 LII/345/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 18 maja 2018 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Następnie Zastępca Burmistrza E. Wróbel przedstawiła uzasadnienie do kolejnego projektu

uchwały w sprawie 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. Z dniem
01.01.2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2203). Zgodnie z art. 38 ust. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art.
26, art. 30 oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w
tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w
rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych
wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno–
wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób rozliczenia
wykorzystania dotacji.
Z dniem wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wygasła podstawa
prawna na mocy której została podjęta uchwała Nr XXXI/187/16 z dnia 28 listopada 2016
roku w sprawie trybu ustalenia i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dukla oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. Dotychczasowa uchwała
obowiązuje do dnia wejścia w życie nowej uchwały rady w w/w zakresie.
Informowała, że projekt uchwały został przekazany do Gminnej Rady Pożytku Publicznego
do zaopiniowania, jednakże Rada odstąpiła od wyrażania opinii. Dodała, że uchwała dotyczyć
będzie przedszkola „Wiatraczek” w Łękach Dukielskich.
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 glosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr LII/346/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 18 maja 2018 roku
w sprawie 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.

Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).

Następnie Zastępca Burmistrza E. Wróbel przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego. W związku z uchwałą Nr L/332/18 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22
lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk o
Przełęcz Dukielską w latach 1944-1945 w Dukli poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji
prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych ( Dz. Urz. Woj. Pod. z
2018 r., poz. 1314) w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1 należy dostosować istniejącą sieć szkół
na terenie gminy.
Podjęta uchwała podlega opiniowaniu przez:
1) Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie,
2) Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Dukla,
3) NSZZ Solidarność w Krośnie,
4) Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Dukli.
Po uzyskaniu stosownych opinii Rada podejmie uchwałę w sprawie sieci szkół.
T.Belcik informowała, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr LII/347/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 18 maja 2018 roku
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.

Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Następnie Skarbnik J. Bik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok. Informowała, że żródło zmian
dochodów zostało wskazane w treści uchwały, natomiast zmiany w planie wydatków przedstawiają się
następująco:
1. dział 600 – zabezpieczenie środków na inwestycje w zakresie dróg gminnych i wewnętrznych
2. dział 801 – korekta w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – dotyczy projektu „Utworzenie
nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli”.
3. dział 855 – wprowadzenie środków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w
latach ubiegłych
4. dział 900 – przesunięcie środków na zadania inwestycyjne w zakresie dróg
5. dział 921 – wprowadzenie środków od Konserwatora Zabytków na wydatki związane z pracami
konserwatorskimi obejmującymi renowacją nagrobków zabytkowych na cmentarzu w Dukli.
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 LII/348/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 18 maja 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 15 radnych).

Ad.8
Burmistrz A. Bytnar omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukla
za 2017 rok informując, że „ Najważniejszym punktem pięćdziesiątej drugiej Sesji Zwyczajnej
Rady Miejskiej w Dukli, która odbyła się 18 maja 2018 r. było głosowanie w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu oraz nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Dukli z tytułu wykonania
budżetu za 2017 r.
W sesji absolutoryjnej, oprócz radnych i włodarzy gminy, uczestniczyli sołtysi, dyrektorzy
szkół oraz jednostek organizacyjnych, a także zaproszeni goście.
Odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Dukli. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię, nie znalazła
żadnych uchybień w tym zakresie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Burmistrz podziękował radnym za udzielenie absolutorium, podkreślając, że na sukces pracują
także pracownicy Urzędu Miejskiego, jednostek podległych, radni, sołtysi oraz osoby
zaangażowane w życie kulturalne i społeczne Gminy.
Omówienie wykonania budżetu 2017 roku
Zaplanowane na 2017 r. dochody w kwocie 66.581.234,26 zł wykonane zostały w wysokości
65.667.031,69 zł, co stanowi 98,63% zakładanego planu.
Zaplanowane wydatki w kwocie 72.398.914,66 zł zrealizowane zostały w wysokości
67.548.281,50 zł, co stanowi 93,30% zakładanego planu.
Zakładany wynik budżetu 2017 r. jako deficyt w wysokości 5.817.680,40 zł, zamknął się
deficytem budżetu w kwocie 1.881.249,81 zł.
Zaplanowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 6.297.981,83 zł, zaciągnięto w wysokości
4.601.911,00 zł.
Zadłużenie Gminy Dukla na koniec 2017 roku wyniosło 14.748.033,92 zł, co stanowi 22,46%
wykonanych dochodów.
Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 1.691.070,83 zł, co stanowi 2,57%
wykonanych dochodów.
Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 415.224,46 zł.
W 2017 r. realizowane były następujące projekty w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz programu
Interregg:
a) Projekt „Przez górkę do sąsiada” – wydatkowano środki w łącznej kwocie
156.602,09 zł, z tego środki pomocowe w kwocie 129.529,83 zł. Projekt zakończono
w 2018 r.
b) Projekt „Otwarcie ścieżki historyczno – przyrodniczej Tam gdzie chadzali
wojowie”. Wydatkowano środki w wysokości 12.900,00 zł, z tego kwota ze
środków pomocowych 12.800,00 zł. Projekt zakończono.
c) Projekt partnerski „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska,
Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” - wydatkowano kwotę 28.706,98 zł. Projekt
zakończono.
d) Projekt „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania
oświatą w Gminie Dukla” – dofinansowanie 85,00%. Wydatkowano środki w
wysokości 795.321,78 zł, z tego kwota ze środków Unii Europejskiej – 642.604,81
zł. Projekt zakończono i rozliczono.

e) Projekt „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla” –
dofinansowanie 85,00%. Wydatkowano kwotę 1.379.482,17 zł, z tego kwota z
budżetu Unii Europejskiej 1.099.345,92 zł. Projekt został zakończony.
f) Projekt „Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy
Zespole Szkół w Jasionce” – dofinansowanie 44,43%. Wydatkowano kwotę
2.177.899,83 zł, z tego kwota ze środków Unii Europejskiej 878.431,76 zł. Projekt
zakończono.
g) Projekt „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przemysłowomagazynowych ze zmianą sposobu użytkowania na budynki usługowe GOK, GPP,
GBP w Dukli przy ul. Trakt Węgierski dz. nr 233 – w zakresie przedszkola” –
dofinansowanie 48,79%. Wydatkowano kwotę 1.753.703,47 zł, z tego środki Unii
Europejskiej 499.312,91 zł. Projekt zakończono.
h) Projekt „Gminny Klub Seniora w Dukli” – dofinansowanie 100%. Wydatkowano
ogółem kwotę 199.012,54 zł, z tego środki Unii Europejskiej – 161.993,35 zł,
budżetu Państwa – 19.058,02 zł. Projekt kontynuowany w 2018 r..
i) Projekt „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
Gminnym w Dukli” – dofinansowanie 85,00% Unia Europejska, 15,00% budżet
Państwa. Wydatkowano środki w ogólnej kwocie 379.311,32 zł, z tego środki Unii
Europejskiej – 321.899,25 zł, budżetu Państwa – 18.935,83 zł. Projekt
kontynuowany w 2018 r.
j) Projekt „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla” – dofinansowanie 85,00% Unia
Europejska, 15,00% budżet Państwa. Wydatkowano środki w ogólnej kwocie
729.165,63 zł, z tego środki Unii Europejskiej – 652.416,21 zł, budżetu Państwa –
76.749,42 zł. Projekt kontynuowany w 2018 r.
k) Projekt „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w
Dukli” – dofinansowanie 85,00% Unia Europejska, 15,00% budżet Państwa.
Wydatkowano środki w ogólnej kwocie 494.119,81 zł, z tego środki Unii
Europejskiej – 417.100,73 zł, budżetu Państwa – 43.224,54 zł. Projekt
kontynuowany w 2018 r.
Ogółem na projekty realizowane z udziałem środków pomocowych wydatkowano kwotę
8.106.225,62 zł, z tego:
- środki pomocowe – 4.815.434,77 zł,
- środki budżetu Państwa – 157.967,81 zł,
- środki budżetu Gminy Dukla – 3.132.823,04 zł.
Pozyskano również środki w ramach programu Erasmus+ „Ze słowem mi do twarzy”. Projekt
realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Równem. Dofinansowanie to prawie 30.000,00
EURO. Projekt przewidziany jest na dwa lata (01.09.2017-31.08.2019) i zakłada współpracę
czterech szkół z: Polski (Szkoła Podstawowa, Równe), Rumunii (Liceul cu Program Sportiv
Banatul, Timișoara), Węgier (Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Mátészalka) i Hiszpanii (IES Manuel de Góngora, Tabernas). Zadaniem głównym
realizowanym przez uczniów jest napisanie w języku angielskim scenariusza do filmu na
podstawie wybranej legendy oraz nakręcenie i montaż filmu pt. „Magia Legend” (The Magic
of Legends), składającego się z czterech części (każda w innym kraju). Zaplanowane działania
niewątpliwie wpłyną na podniesienie atrakcyjności programu edukacyjnego szkoły poprzez
wykorzystanie ICT do nauki języka angielskiego w środowisku międzynarodowym.

Ponadto w 2017 roku realizowanych było szereg innych zadań, zarówno remontowych, jak
i inwestycyjnych m.in. w zakresie:
• gospodarki wodno – ściekowej - 1.564.676,93 zł, w tym 1.141.024,58 zł
współfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w m.Sulistrowa
• infrastruktury drogowej - 1.816.828,37 zł, w tym dotacja dla Powiatu ( most w Zawadce
Rymanowskiej - 150.000,00 zł
• budowy oświetlenia – 618.254,65 zł,
• gospodarki mieszkaniowej – 134.116,94 zł,
• kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 229.939,03, w tym inwestycje i remonty
domów ludowych – 47.083,03 zł, dotacja dla Regionalnego Towarzystwa
Historycznego w Równem na zadanie „Dostosowanie pomieszczeń w budynku DL do
potrzeb Regionalnego Centrum Kultury w Równem” – 41.670,00 zł, dotacja dla Kółka
Rolniczego w Łękach Dukielskich na zadanie „Wielofunkcyjne Centrum Kultury
Wiejskiej w Łękach Dukielskich” - 141.186,00 zł.
• kultury fizycznej i sportu – 159.567,50 zł.”
Ad.9
Burmistrz A. Bytnar odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza
Dukli sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Ad.10
W. Boczar – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli
przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 2 maja 2018 r. w
części dotyczącej rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania
budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji
o stanie mienia komunalnego gminy Dukla za 2016 rok i wydania pozytywnej opinii o
wykonaniu budżetu Gminy Dukla za 2017 rok.
Pytań nie było.
Ad.11
Przewodniczący Rady A. Dziedzic poddał pod głosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr LII/349/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 18 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dukla za rok 2017.
Uchwałę podjęto jednomyślnie się /głosowało 15 radnych/.
Ad.12
Skarbnik J.Bik przedstawiła uchwałę Nr 7/3/2018 z dnia 14 maja 2018r. składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Dukli z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Ad.13

Sekretarz H. Cycak przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Dukli z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za rok 2017.
Pytań nie było.
Ad.14
Przewodniczący Rady A. Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

U C H W A Ł Y Nr LII/350/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 18 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli z tytułu wykonania budżetu
Gminy Dukla za rok 2017.
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 15 radnych/.
Burmistrz A. Bytnar dziękował za udzielone absolutorium i dodał, że podziękowania
te należą się także jego współpracownikom, bo to w dużej mierze ich zasługa. Oświadczył, że
cieszy go wynik absolutorium i ten fakt podbudowuje i motywuje do pracy na przyszłość.
Dziękował wszystkim pracownikom Urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych, radnym
i sołtysom stwierdzając, że „zrobiliśmy to razem”.
Przewodniczący Rady A. Dziedzic złożył Burmistrzowi A. Bytnarowi gratulacje z
okazji otrzymania jednomyślnego absolutorium.
Ad.15
Na zapytania i wnioski odpowiadał Burmistrz A. Bytnar.
J. Marszałowi odpowiedział odnośnie remontu drogi krajowej przez Równe, że spotkał się z
przedstawicielami GDDKiA i z tych informacji wynika, że jest ogłoszony przetarg na remont
tejże drogi od Góry Rogowskiej przez Równe do mostu na Zboiskach i że są pieniądze na ten
remont łącznie z przebudową skrzyżowania w Równem (odcinek ok.3,5 km).
Jeżeli chodzi o drogę Równe- Kopalnia to odpowiedział, że była zgłoszona do szkód
powodziowych i była na 5.miejscu i na tę chwilę nie ma innej wiedzy, natomiast na remont ul.
Akacjowej w Równem przygotowany jest wstępny kosztorys inwestorski i po przetargu na
remont dróg z funduszu sołeckiego ogłoszony zostanie przetarg na ul. Akacjową.
J. Dembiczakowi odpowiedział, że wystąpi do PTTK z wnioskiem o przekazanie środków na
utrzymanie, przecięcie szlaków turystycznych.
A.Dembiczak odpowiedział na temat gospodarki wodno-ściekowej. Informował, że na te
chwilę gmina jest na finiszu z dokumentacja przed pozwoleniem na budowę, jeżeli chodzi o
oczyszczalnię ścieków w Wietrznie i taka sama sytuacja jest z kolektorem z Dukli do
Wietrzna. Jeżeli chodzi o spotkania z Prezesem MPGK Krosno J. Ficem, Dyrektorem
Guzikiem i Wójtem Miejsca Piastowego to dotyczyły one kolektora z Wietrzna do Głowienki,
ponieważ po wstępnym wyrażeniu zgody przez M. Klarę - Wójta Miejsca Piastowego na
włączenie kolektora na terenie Miejsca Piastowego , zgoda została wycofana należało znaleźć
inne miejsce, aby nie podrażać kosztów, które oczywiście leżą po stronie MPGK Krosno.
Ostatecznie miejsce włączenia do kolektora zostało uzgodnione i prace przy projekcie trwają i
posuwają się do przodu. Oświadczył, że od początku był zwolennikiem budowy kolektora do
Krosna i nadal to stanowisko podtrzymuje i jest przekonany, że będzie budowany kolektor do
Krosna, jednakże przy tak zaawansowanych pracach przy projektowaniu oczyszczalni
ścieków w Wietrznie zasadne jest doprowadzenie zadania do końca i uzyskanie pozwolenia
na budowę oczyszczalni ścieków. Na pytanie, kiedy powinny zapaść decyzje, w którym

kierunku gmina zmierza odpowiedział, że jeszcze w tym roku, ponieważ temat jest naglący i
należałoby porozumieć się z MPGK Krosno co do wspólnej inwestycji.
Informował również, że obecnie jest już po przetargu i podpisaniu umów na wykonanie
dokumentacji projektowej na projekt kanalizacji sanitarnej dla Zboisk, Wietrzna i części
Równego – Równe Kopalnia i firmy będą przystępować do prac.
Jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków w Sulistrowej to Gmina Dukla partycypowała w
kosztach jej budowy i dołożyła ok.1,8 mln złotych. Gmina Chorkówka musi oddać swój
odcinek kanalizacji w Kobylanach w terminie do 30 sierpnia 2018 r., bo tam jest miejsce
włączenia, a Gmina Dukla uaktualniła kosztorysy inwestorskie, żeby móc kanalizować Łęki
Dukielskie.
Na temat kosztów doręczenia zawiadomień o odpadach informował, że był taki obowiązek,
poinformowania każdego mieszkańca (ok.4000 zawiadomień) o zmianie przepisów dlatego
też po przeanalizowaniu kosztów doręczenia zawiadomień pocztą poprosił 4 pracowników
Urzędu , którzy w ramach dodatku specjalnego w kwocie kilkuset złotych roznieśli
zawiadomienia.
Jeżeli chodzi o weryfikację firmy, która prowadzi inwestycję – budowę światłowodu
odpowiedział, że nie tylko jedna firma takimi zadaniami się zajmuje i trudno jest cos
powiedzieć. W Urzędzie przedstawiciele firmy jedynie uzgadniają przebieg trasy, przejście
przez drogi gminne, działki, podwieszenie linii itp.
Nie funkcjonujące oświetlenie drogi w Wietrznie zgłosi pracownikowi Wydziału
Gospodarczego S. Fornal, natomiast wcześniejsze poinformowanie sołtysa o udziale w
komisji szacującej szkody łowieckie nie było możliwe, ponieważ dopiero ustawa weszła w
życie, pracownicy jeszcze dobrze nie rozczytali przepisów, a z Wietrzna już wpłynął wniosek,
który w ciągu 7 dni musi zostać ostatecznie załatwiony. Odpowiadając również na pytanie
E. Kaczmarskiej -Więckowskiej o konsekwencje odmówienia udziału sołtysa w komisji
szacującej szkody oświadczył, że Burmistrz nic nie może zrobić, może jedynie prosić,
ponieważ ustawa wskazuje na udział sołtysa w tych czynnościach.
Przewodniczący Rady A.Dziedzic w formie uzupełnienia odpowiedział A.Dembiczak
odnośnie decyzji w sprawie kanalizacji, żeby to nie zabrzmiało, że Rada Miejska uchyla się
od podjęcia decyzji to oświadczył, że celem Rady jest realizacja obojętnie którego wariantu,
ale żeby uzyskać oczekiwany efekt. Jego zdaniem podjęcie i posiadanie dwóch projektów
uchwał w przedmiotowym temacie jest najlepszym rozwiązaniem i jak najdłużej taki stan
rzeczy trzeba utrzymać.
Ad.16
Burmistrz A. Bytnar informował o zakończeniu kontroli RIO w Urzędzie, która trwała
2 miesiące i wypadła bardzo dobrze.
A.Dembiczak odniosła się do wypowiedzi A. Dziedzica i stwierdziła, że ma odmienne
zdanie, a ponadto stwierdziła, że pytała o informacje Burmistrza a nie Przewodniczącego
Rady. Według niej taki stan rzeczy nie powinien trwać w nieskończoność, powinno się dążyć
do jasnej sytuacji, ponieważ mieszkańcy czekają na konkretną decyzję.
B. Płóciennik nawiązując do odpowiedzi Burmistrza odnośnie firm kładących kabel
światłowodowy twierdził, że dobrze byłoby, żeby gmina zainteresowała się tym tematem,
ponieważ w Zawadce Rymanowskie kabel został położony przy drodze gminnej do byłego
PGR przy samym asfalcie i teren nie został utwardzony i przy drodze polnej, gdzie
zabierający głos ma swoją posiadłość i kosił 200 m pas, a teraz nie da się wjechać i będzie
rósł dalej barszcz Sosnowskiego. Stwierdził, że dobrze byłoby, żeby firma prowadząca
inwestycję wyrównała i utwardziła teren.
Ad.17

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady A.Dziedzic
zamknął LIII sesję Rady Miejskiej o godz.14.45
Protokołowała:
Zdzisława Skiba

