P R O T O K Ó Ł Nr LIV/18
z sesji Rady Miejskiej w Dukli, odbytej w dniu 14 czerwca 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, 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 Andrzeja
Kędrę.
Burmistrz A. Bytnar wnioskował o zmianę porządku obrad w punkcie 10 polegającą na
zamianie ppkt „i” z ppkt „k: ppkt „i” stanie się ppkt „k” i odwrotnie.
Przewodniczący Rady A.Dziedzic uzasadniał potrzebę zmiany kolejności uchwał ze
względu na wymogi stawiane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, żeby najpierw były
zabezpieczone środki zanim nastąpi przystąpienie gminy do realizacji projektu.
Wniosek Burmistrza poddano pod głosowanie i przyjęto jednomyślnie (głosowało 12 radnych).

Uzupełniony o wniosek Burmistrza porządek obrad przedstawia się następująco.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z LII i LIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za 2017 rok.
Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za 2017 rok.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za 2017 rok.
Informacja na temat programu gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii na terenie
Gminy Dukla.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia opinii o połączenie gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do
rady powiatu (druk nr 365)
b) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dukli (druk nr 366),
c) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w prowadzonych
przez Gminę Dukla przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innej formie wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania oraz określenia warunków zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego (druk nr 367),
d) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 368),
e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Dukla (druk nr 369),
f) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Dukla (druk nr 370),
g) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Gminy Dukla (druk nr 371),
h) wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów
alkoholowych w niektórych miejscach Gminy Dukla (druk nr 372),
i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 373).

j)

upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2021
r. na realizację projektu pn.”Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój
opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy (druk nr 374),
k) przystąpienia Gminy Dukla do realizacji projektu pn.”Gminny Żłobek w Dukli” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy
(druk nr 375),
11.Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12.Oświadczenia i informacje.
13.Zamknięcie sesji.
Ad.2
Uwag do protokołów z LII i LIII sesji Rady Miejskiej w Dukli nie zgłoszono. W odrębnych
głosowaniach przyjęto je jednomyślnie (głosowało 12 radnych).
Ad.3
Informacje z działalności międzysesyjnej przedstawił Burmistrz A. Bytnar. Informował o:
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wietrznie – sprawy remontowe,
- spotkaniu z M. Bielec -Dyrektorem MOPS w Dukli w sprawie mieszkania dla P. Durał,
- spotkaniu z sołtysem Chyrowej – sprawy sołeckie,
- spotkaniu z A. Wszołkiem – Prezesem GKiM sp. z o.o. w Dukli w temacie utrzymania czystości
miasta i skazanych, których od 1 czerwca już nie ma,
- załatwianiu spraw urzędowych,
- obchodach Dnia Działacza Kultury Powiatu Krośnieńskiego podczas którego Czesława Czepiga –
Przewodnicząca KGW w Głojscach odebrała z rąk Starosty Krośnieńskiego nagrodę „Zasłużona dla
kultury polskiej”,
- zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Kultury Łemkowskiej w
Zyndranowej,
- pikniku rodzinnym w Głojscach,
- spotkaniu z przedstawicielami Spółki Wodnej , sołtysem i radnym z Iwli na temat dalszego
funkcjonowania spółki. Został dokonany wybór nowego zarządu spółki,
- spotkaniu z Dyrektorem MOPS w Dukli i Dyrektorem ŚDS w Cergowej w sprawie RODO,
- spotkaniu z Dyrektorem OK w Dukli w sprawach kadrowych,
- spotkaniu z Przewodniczącym Rady A. Dziedzicem w sprawach gminnych i sesyjnych,
- spotkaniu z Dyrektorem ZS Nr 2 w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły,
- konsultacjach z MPGK Krosno i GKiM sp. z o.o. w Dukli w temacie stacji zlewnej dla kolektora
Dukla-Krosno,
- spotkaniu z Prezydentem Krosna P. Przytockim, Prezesem MPGK J. Ficem w sprawie aneksu do
porozumienia dotyczącego RIPOK w Krośnie – temat zagospodarowania odpadów,
- otrzymaniu promesy na remont ujęcia wody na potoku chyrowskim dla m.Dukli,
- Dniu Samorządowca pracowników Urzędu Miejskiego w Dukli.
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z radnym i sołtysem Cergowej A. Faustusem,
- spotkaniu z radna i sołtysem Nowej Wsi T.Belcik,
- wyjeździe wraz z drużyną MTD MOSiR do Wielkiego Bereznego na Ukrainę na zaproszenie
Burmistrza na zawody rowerowe,
- załatwianiu spraw urzędowych,
- wyjeździe studyjnym w temacie partnerstwa publiczno-prywatnego,
- spotkaniu z Wójtem Lipinek w sprawach kadrowych,
- Konwencie Wójtów i Burmistrzów na temat aneksu do porozumienia z miastem Krosnem na odpady,
dofinansowania na zakup karetki i obniżenia wynagrodzenia wójtom, burmistrzom i ich zastępcom,
- spotkaniu z radną H. Pietruś w sprawach gminnych,
- spotkaniu z Dyrektorem A. Mercikiem i M. Peperą w sprawie drogi w Zawadce Rymanowskiej

i Chyrowej w kierunku wyciągu narciarskiego,
- spotkaniu z Przewodniczącym Rady A. Dziedzicem w sprawach sesji,
- spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Głojscach w temacie prac przy szkole,
- spotkaniu z Dyrektorem MOPS w Dukli M. Bielec – sprawy Ośrodka,
- przyjmowaniu stron,
- przyjęciu delegacji z Węgier z Opali z okazji 40-lecia wspólnych kontaktów, które w większości
będą obchodzone na Węgrzech,
- obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie,
- II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego w Szczawnem,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z firmą Enformatic w sprawie sieci światłowodowej,
- obchodach w Szkole Podstawowej w Dukli 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
- spotkaniu z Przewodniczącym Rady A. Dziedzicem w sprawach sesji.
- spotkaniu z radnym K. Woźniakiem w sprawach Spółki Wodnej w Iwli,
- spotkaniu z sołtysem Głojsc A. Kuszem w sprawie funduszu sołeckiego,
- spotkaniu z sołtysem Zyndranowej B. Dubisem w sprawach sołeckich,
- udziale w szkoleniu u Wojewody Podkarpackiego w sprawach obronnych i dostępu do informacji
niejawnych,
- wizycie w Wydziale Rolnictwa i Środowiska w sprawie promesy powodziowej: na drogi
popowodziowe ,
- spotkaniu z Dyrektorem R. Jurem w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w sprawie projektu
parasolowego.
Ad.4
Informację z realizacji uchwał podjętych na LIII sesji Rady Miejskiej przedstawiła Sekretarz
H. Cycak. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5
M. Bielec – Dyrektor MOPS przedstawiła informację z działalności MOPS za 2017 rok.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.6
Informację z działalności MOSiR w Dukli za 2017 rok w tym prezentację multimedialną
przedstawił Dyrektor M. Szopa. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.7
Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za 2017 rok
przedstawił J.Szwast – Komendant Komisariatu Policji w Dukli. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Ad.8
P. Świder – Naczelnik Wydziału Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Dukli przedstawił
informację na temat programu gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii na terenie
Gminy Dukla. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.9
J. Marszał nawiązując do informacji, które podają ostatnio media, że sporo środków
przeznaczonych zostało na remont dróg pytał, kiedy rozpocznie się remont drogi krajowej przez Równe.
Następnie odnośnie ławy z Równego do Wietrzna, która jest w krytycznym stanie technicznym i trzeba
się nią pilnie zająć ,a radny J. Dembiczak twierdził, że byłby to „strup dla gminy” przekazywał
informację, że prawdopodobnie mieszkaniec Wietrzna w swojej pracy magisterskiej posiada plan tego
mostu, który byłby gminie pomocny.
Z. Leńczyk pytał, czy ukazał się program rewitalizacji miast.
Od radnego Rady Powiatu Krośnieńskiego S. Józefczyka oczekiwał interwencji w następującej sprawie:
w 2016 r. Zarząd Osiedla m.Dukla wystąpił z pismem do Starosty Krośnieńskiego o odmalowanie

przejść dla pieszych i otrzymał informację, że prace zostaną wykonane w 2017 roku, ale do tej pory nic
nie zostało zrobione.
B.Gocz zwrócił się również do S. Józefczyka o zainteresowanie się następującym tematem:
ponad miesiąc temu wystosował pismo do Starosty odnośnie drogi Tylawa-Zyndranowa, gdzie przy
zjeździe z krajówki zostały zasypane rowy. Na sąsiednie działki Nawieziono odpadu i przy deszczowej
pogodzie wszystko spływa na drogę. Odpowiedzi żadnej w tym temacie do tej pory nie ma.
M. Folcik pytał , czy będą nabory wniosków o dofinansowanie budowy wodociągów i czy
wniosek na budowę wodociągu w Równem zostanie złożony.
B. Płóciennik podniósł sprawę barszczu Sosnowskiego na gruntach w Zawadce Rymanowskiej.
Barszcz sosnowskiego nadal się rozsiewa i apelował o wykoszenie z pasa drogowego i rowów przy
drodze powiatowej i przy drogach gminnych i ustawienie tablic informujących o zagrożeniu
poparzeniem, ponieważ zbliżają się wakacje i będzie większy napływ turystów, a nie wszyscy znają tę
roślinę i jej właściwości. Pytał także, czy są jakieś nowe informacje odnośnie jego likwidacji.
S. Bargieł miał pretensje do świadczonych usług opiekuńczych i osoby, która się tym zajmuje.
Ad.10

Sekretarz H. Cycak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia opinii o połączenie gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do
rady powiatu. Informowała, że Starosta Krośnieński pismem z dnia 30 maja 2018 r. zwrócił
się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Dukli o zaopiniowanie połączenia Gminy Dukla z
Gminą Jaśliska w jeden okręg wyborczy, w którym będzie wybieranych 4 radnych. Zapis art.
454 § 3 Kodeksu Wyborczego daje taką możliwość tylko w przypadku, gdy liczba radnych
przypadających na którąkolwiek z gmin, wynikająca z normy przedstawicielstwa dla
okręgów, wynosiłaby mniej niż 3.
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 LIV/354/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie wyrażenia opinii o połączenie gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w
wyborach do Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Następnie Przewodniczący Rady A.Dziedzic przybliżył temat skargi złożonej przez L. Kluka.
W/w złożył skargę do Wojewody Podkarpackiego na Burmistrza Dukli w kwestii przycięcia drzew
zwisających nad drogą. W związku z powyższym skarga została skierowana do rozpatrzenia przez
Komisję Rozwoju Gospodarczego i Środowiska.
Z. Leńczyk informował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Środowiska pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały o uznanie skargi za bezzasadną.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

U C H W A Ł Y Nr LIV/355/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dukli.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 15 radnych).
Następnie Zastępca Burmistrza E. Wróbel przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w prowadzonych

przez Gminę Dukla przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej
formie wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania oraz
określenia warunków zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Informowała,
że 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych. Art. 52 w/w ustawy wskazuje radę gminy jako organ właściwy do określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową uczniów do lat 5 i
warunki zwolnienia z opłat. Proponowana stawka 1,00 zł. jest stawką maksymalną i aktualnie
obowiązującą. Warunki waloryzacji określił ustawodawca.
Opłata ta od 1 stycznia 2018 r. stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze
publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych. W związku z
powyższym zwolnienia wymagają wydania decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami KPA, a
egzekucja nieuiszczonych opłat podlega przepisom o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uchwały podjęte na podstawie
art 14 ust 5 pkt. 1 w ustawie o systemie oświaty i zwolnienia z opłat zachowują moc do dnia wejścia w
życie nowych uchwał.
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 LIV/356/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w
prowadzonych przez Gminę Dukla przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innej formie wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas
bezpłatnego nauczania oraz określenia warunków zwolnienia z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Następnie Zastępca Burmistrza E. Wróbel przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Informowała,
że Określenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest kompetencją
rady gminy. Określona stawka przy pomocy wskaźnika zmiennego będzie sama się rewaloryzować.
Z mocy ustawy gmina podlega zwolnieniu z opłaty za wpis do rejestru, jednakże by ją zwolnić, musi
opłata być naliczona.
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 LIV/357/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 13 radnych).
Następnie Sekretarz H. Cycak informowała, że w związku ze zmianą ustawy o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nastąpiła 9 marca 2018
roku rada gminy musi podjąć uchwałę określającą liczbę zezwoleń na poszczególne rodzaje
napojów alkoholowych oraz uchwałę określającą, zasady usytuowania na terenie gminy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dotychczas „limit” nie obowiązywał napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu
oraz na piwo. Po zmianie Rada musi określić ilość zezwoleń także na ten rodzaj napojów po
wcześniejszym zaopiniowaniu przez jednostki pomocnicze Gminy.
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 LIV/358/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Dukla.
Uchwałę podjęto większością głosów: 13 głosów „za” przy 1 głosie przeciw (głosowało 14 radnych).
Następnie Sekretarz H. Cycak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Dukla. Informowała, że uchwała w tym zakresie już obowiązywała. Jednak art. 12 ust 5.

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nakazuje radzie gminy
przed podjęciem w/w uchwał zasięgnięcie opinii jednostek pomocniczych Gminy. W związku
z tym i ta uchwała musi być podjęta na nowo, po zasięgnięciu jednostek pomocniczych.
Do tej pory odległość chroniona wynosiła 50 m . Po sygnałach otrzymanych od jednostek
pomocniczych w projekcie uwzględniono propozycję zmiany na 40 m.
T.Belcik przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw
Obywatelskich.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr LIV/359/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie Gminy Dukla.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).

Następnie Sekretarz H. Cycak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Gminy Dukla. Tłumaczyła, że ustawa oprócz w/w uregulowań zakazuje
spożywania alkoholu w miejscach publicznych że może wprowadzić, w drodze uchwały, w
określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów
alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, i nie będzie
zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Mimo, że ustawodawca nie nakłada obowiązku uzyskania opinii jednostki pomocniczej,
taka opinia wydaje się nam zasadna ze względu na miejsca, które chcemy wyłączyć z ogólnego
zakazu spożycia napojów alkoholowych a są to domy ludowe oraz działki na których one są
położone. W domach ludowych odstępstwo będzie stałe, dlatego będzie można organizować
wesela i inne imprezy gdzie spożywa się alkohol. Na działkach (okolicy domu ludowego)
odstępstwo będzie tylko podczas imprez, na których sprzedawany będzie alkohol na podstawie
zezwolenia jednorazowego.
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 LIV/360/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w
miejscach publicznych na terenie Gminy Dukla.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Sekretarz H. Cycak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia
stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych
miejscach Gminy Dukla. Informowała, że intencją wprowadzenia tego zakazu jest przyznanie

należnego szacunku i czci w miejscach pamięci narodowej oraz wyodrębnionych i
zagospodarowanych placach zabaw dla dzieci.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr LIV/361/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia
napojów alkoholowych w niektórych miejscach Gminy Dukla.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).

Skarbnik J. Bik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w
uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok. Informowała, że źródło zmian dochodów
zostało wskazane w treści uchwały, natomiast zmiany w planie wydatków przedstawiają się
następująco:
1. dział 010 – zabezpieczenie środków na budowę odcinka kanalizacji w miejscowości Łęki
Dukielskie
2. dział 600 – zabezpieczenie środków na inwestycje w zakresie dróg wewnętrznych
3. dział 754 – zabezpieczenie środków na budowę remizy OSP w Tylawie oraz przesunięcie
środków na dotację dla OSP Głojsce, Łęki Dukielskie i Tylawa na zadania remontowe i zakupy.
4. dział 801 – wprowadzenie środków dla SP Głojsce i Wietrzno pochodzących z otrzymanych
odszkodowań z ubezpieczenia mienia.
5. dział 855 – wprowadzenie środków otrzymanych na realizację projektu „Gminny Żłobek w
Dukli”.
6. dział 900 – przesunięcie środków na zadania inwestycyjne w zakresie dróg, kanalizacji i
inwestycji OSP / budowa remizy w Tylawie/.
7. dział 921 – zabezpieczenie środków na dotację dla Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich, na
dofinansowanie realizacji zadania „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach
Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze – Etap II”.

J. Dembiczak przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów do
przedłożonego projektu uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dembiczak poddał pod głosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr LIV/362/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).

Następnie Skarbnik J. Bik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. na
realizację projektu pn.”Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie,
Priorytetu VII Regionalny rynek pracy. Informowała, że podjęcie uchwały jest niezbędne w celu
realizacji projektu pn."Gminny Żłobek w Dukli". Wyjaśniała, że wydatki wykraczają poza rok
budżetowy, stąd też niezbędne jest upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań.
J. Dembiczak przedstawił pozytywną opinię do przedstawionego projektu uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

U C H W A Ł Y Nr LIV/363/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31
stycznia 2021 r. na realizację projektu pn.”Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4
Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Zastępca Burmistrza E. Wróbel przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Dukla do realizacji projektu pn.”Gminny Żłobek w Dukli” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania
7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy. Informowała, że
Gmina Dukla wystąpiła w wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. "Gminny Żłobek w Dukli"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy. Po
przeprowadzonych negocjacjach, wniosek został pozytywnie oceniony i rekomendowany do
dofinansowania.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.092.407,52 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi
928.546,39 zł, wkład własny finansowy ogółem to kwota 163.861,13 zł.
Cel główny projektu:
Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród co najmniej 19 (17K,2M) osób
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez udostępnienie 25 nowych miejsc opieki w
Gminnym Żłobku w Dukli w okresie od 01.02.2019 do 31.01.2021. Poprzez utworzenie 25 miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3, rodzicom (uczestnikom proj.) z terenu gminy Dukla udzielone zostanie
wsparcie napotykającym na liczne bariery w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym. Projekt
przewiduje zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.
Realizacja projektu pozwoli na wypracowanie konkretnych rozwiązań ułatwiających osiągnięcie
równowagi między obszarami wiejskimi i miejskimi w zakresie form sprawowania opieki nad
dziećmi do lat 3, co przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WP 2014-2020 i stworzy
odpowiednie warunków rozwoju zawodowego korzystnego dla rodziców, jak i przedsiębiorców oraz
całego lokalnego społeczeństwa.
Okres realizacji projektu 01.07.2018 – 31.01.2021 r.
Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowi 25 osób (22K, 3M), zamieszkujących na terenie gminy Dukla w rozumieniu
KC, które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji
opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka), czyli o statusie na rynku
pracy:
a) 10 osoby (7K, 3M) bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym co najmniej 7 osób bezrobotnych (5K,
2M) - KRYTERIUM PREMIUJĄCE NR 2, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na
urodzenie/wychowywanie dziecka,

b) 15 osób (15K) opiekujących się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy
się umowa o pracę; osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy
związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia
26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1662 z późn. zm.);
Przyjęto co najmniej 28% osób bezrobotnych na podstawie przeprowadzonej w lutym 2018 r. ankiety
wśród mieszkańców gminy, badająca zapotrzebowanie w gminie Dukla na opiekę nad dziećmi do lat
3. Grupę docelową stanowią rodzice, którzy mają utrudniony dostęp do instytucjonalnych form opieki
nad dziećmi do lat 3 ze względu na brak dostatecznej liczby miejsc w gminie Dukla, w gminie nie
funkcjonuje żaden żłobek, barierę finansową w dostępie do placówek działających w pow.
krośnieńskim na zasadach komercyjnych, trudności z wejściem na rynek pracy, wynikające z
wieloletniego sprawowania opieki nad dziećmi, rodzice dzieci z niepełnosprawnością, rodzice
samotni, którzy nie mają z kim zostawić dzieci i przez to pozostają poza rynkiem pracy. Zapewnienie
optymalnych warunków zatrudnienia pozwalających na godzenie ról rodzinnych i zawodowych jest
niezwykle istotne z punktu widzenia rynku pracy, rzutującej na warunki.
Zadania:
1. Utworzenie Gminnego Żłobka w Dukli.
2. Funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Dukli.
Główne rezultaty:
a) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 25 os.
b) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25 szt.
c) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu
programu - 6 os.
d) Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem
dziecka, po opuszczeniu programu - 13 os.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały pozwalającej
przystąpić Gminie Dukla do podpisania umowy i realizacji w/w projektu.
T.Belcik przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw
Obywatelskich.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

U C H W A Ł Y Nr LIV/364/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Dukla do realizacji projektu pn.”Gminny Żłobek w Dukli” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 15 radnych).

Ad.11
Na zapytania i wnioski radnych odpowiadał Burmistrz A. Bytnar. J. Marszałowi
odpowiedział, że z posiadanych informacji wynika, że środki na remont drogi krajowej przez
Równe są zabezpieczone: na nakładkę na długości ok.3,5 km i ma wystarczyć także na
chodnik przy drodze krajowej. Zapewniał, że jeżeli zostanie ogłoszony przetarg na w/w
roboty to informację przekaże mieszkańcom.
Z .Leńczykowi odpowiedział, że nabór wniosków na dofinansowanie rewitalizacji miast trwa
do 15 września br. i gmina będzie składać wniosek na rewitalizację dukielskiego rynku.
M. Folcikowi odpowiedział, że ogłoszone zostały nabory na budowę wodociągów i na Równe
i na północną część Dukli i Zboiska będzie składany wniosek, a chodzi o spięcie tego
wodociągu, który był budowany w Zboiskach z ujęcia Wietrzno - Łęki Dukielskie z
wodociągiem na północną część Dukli ,wodociągiem w Zboiskach przy drodze krajowej oraz
wodociągiem w Równem i złożenie wniosku na jedno zadanie.

Odnośnie oczyszczenia poboczy drogi gminnej w Zawadce Rymanowskiej odpowiedział, że
zlecenie na wykoszenie poboczy trafiło już do firmy W. Paszka i jak oświadczył, będzie go
prosił o wykoszenie też rowu z barszczu.
S. Józefczyk dziękował za wyrażenie pozytywnej opinii o połączenie gmin w celu
utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Odnośnie wydatków na drogi dziękował za wsparcie Powiatu Krośnieńskiego kwotą 150.000
zł, które pomogło zamknąć inwestycję. Podkreślał, że Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w
2017 roku wydała na drogi i mosty 34 mln zł, z czego 13,5 mln zł co stanowi 40% wydatków.
Ze swej strony deklarował daleko idącą pomoc.
Informował, że obecnie Zarząd potrzebuje pomocy na remont drogi w Zawadce
Rymanowskiej.
Zapewniał, że uwagi radnych przekaże dyrektorom w powiecie.
J. Dembiczak zwrócił się do J. Marszała i sprostował jego wypowiedź oświadczając,
że nie powiedział, że kładka z Równego do Wietrzna to „strup” tylko powiedział, że „czy
chce Pan kręcić bicza na Burmistrza” proponując nielegalne działania. Podkreślał, że kładka
nie ma dokumentacji, jest nielegalnie wybudowana i najpierw należałoby ją zalegalizować i
dopiero wówczas ubiegać się o środki na remont, a nie namawiać do przestępstwa.
Był dodatkowo zdziwiony, że zabierający głos w sprawie kładki J. Marszał proponuje
skorzystanie z planu kładki, który znajduje się jako załącznik w pracy magisterskiej.
Informował, że podżeganie, naleganie podlega prawu, a prawo jest po to, by go przestrzegać.
E. Przystasz nawiązując do podniesionego tematu kładki tłumaczyła, że intencja
radnego J. Marszała była inna. Nie mówił on o przeznaczaniu pieniędzy na remont tylko o
szukaniu możliwości jej zabezpieczenia. Dodała, że kładka została wybudowana w 1952 r.,
przetrwała wiele powodzi i jest jedynym łącznikiem Wietrzna z Równem. Zastanawiała się,
czy Policja zaraz zamknie osobę, która uzupełniłaby deski na kładce, która w obecnym stanie
zagraża bezpieczeństwu przechodniów.
M. Bielec odpowiadając S. Bargiełowi oświadczyła, że obowiązuje ją tajemnica
służbowa, ale poruszona sprawa dotyczy usług opiekuńczych i pracownika PKPS tj.
podmiotu, którego oferta wygrała usługi opiekuńcze. Pracownik nie podlega Dyrektorowi
MOPS. Wyjaśniała, że zabierający głos ma zapewnione usługi przez Klub Seniora w Dukli.
Zapraszała do MOPS na rozmowę, ponieważ więcej informacji nie może przekazać
publicznie ze względu na obowiązującą tajemnicę.
Sekretarz H. Cycak odpowiedziała B. Płóciennikowi, że RDOŚ może składać wniosek
o dofinansowanie kosztów usuwania barszczu Sosnowskiego i deklarowała, ze jeszcze raz
spróbuje przeprowadzić rozmowę z dyrektorem w tej sprawie.
Ad.12
E. Przystasz dziękowała Burmistrzowi A. Bytnarowi za udział w II Forum
Organizacji Pozarządowych w Szczawnem.
Gratulowała Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wietrznie wygrania konkursu
ogłoszonego przez IKEĘ w ramach projektu „Najlepsza szkoła pod słońcem” i otrzymaniu
nagrody głównej: instalacji fotowoltaicznej.
T.Belcik nawiązując do współpracy Starosty Krośnieńskiego z Gminą Dukla
oświadczyła, że uważa, iż Starosta nie za bardzo szanuje Radę Miejską w Dukli. Jak Starosta
zwrócił się z prośbą o dofinansowanie budowy mostu do Zawadki Rymanowskiej to Rada
Miejska pozytywnie odpowiedziała na apel, ale jak było otwarcie inwestycji, to tylko
Burmistrz został zaproszony. Jej zdaniem Przewodniczący Rady powinien zostać zaproszony,
ponieważ gmina dokładała środki finansowe.

K. Reczkowska -Buryła jako członek Stowarzyszenia Kółka Rolniczego i KGW w
Łękach Dukielskich zapraszała na 23 czerwca br. na obchody 125-lecia istnienia Kółka
Rolniczego i 80-lecia KGW.
Z. Leńczyk korzystając z obecności dyrektorów szkół przypominał o potrzebie
złożenia informacji z realizacji usterek stwierdzonych przez Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Środowiska. Pisma w tej sprawie zostały wystosowane jeszcze w maju.
S. Józefczyk oświadczył, że przyjmuje uwagi radnej T.Belcik i przekaże je Staroście.
Uważa również, że strony uczestniczące finansowo w realizacji zadań powinny brać udział w
odbiorach. Tłumaczył, że jeżeli Zarząd Powiatu Krośnieńskiego występuje o pomoc
finansową do gminy to tylko dlatego, aby inwestycję rozpocząć i zakończyć i jest to udział
samorządu. Twierdził, że podziękowania za przekazane środki zawsze maja miejsce, a jeżeli
ich nie było, to przepraszał i dziękował.
E. Kaczmarska-Więckowska przypominała o skierowanym do Ministra Środowiska
przez Stowarzyszenie Sołtysów sprzeciwie odnośnie udziału sołtysów w komisji do spraw
szacowania szkód łowieckich i odczytała otrzymaną odpowiedź w tej sprawie. Z pisma tego
wynika, że sołtys nie musi uczestniczyć w pracach przedmiotowej komisji, tylko może
wyznaczyć inną osobę – swojego pełnomocnika.
Burmistrz A. Bytnar nawiązując do wystąpienia T.Belcik i S. Józefczyka informował,
że został zaproszony na spotkanie, na które też powinny zostać zaproszone osoby:
A.Dembiczak, E. Przystasz , sołtys Zboisk i Przewodniczący Rady. Dodał, że zaproszenie
otrzymał 3 dni przed spotkaniem.
Odnosząc się do tematu udziału sołtysów w komisji szacującej szkody łowieckie
informował, że ma odpowiedź Ministra na wystąpienie Wojewody Podkarpackiego z którego
wynika, że wpłynął poselski projekt ustawy mówiący, że „sołtysi nie będą wchodzić w skład
zespołów szacujących szkody, zastąpią ich specjaliści wojewódzkich ośrodków doradztwa
rolniczego.
Informował również, że od 1 do 7 lipca br. odbędzie się kolejny Tabor Rodzinny w Zawadce
Rymanowskiej. Szczególnie w imieniu J.i M. Kacprzyków zapraszał na 3 lipca na godz.15.00
na spotkanie z Marcinem Popkiewiczem - autorem książki „Świat na rozdrożu” opisującym
rewolucje w energetyce.
T.Belcik wracając do niezadawalającej ją współpracy powiatu z gminą dopowiedziała,
że taka sama sytuacja miała miejsce przy odbiorze mostu na Jasiołce do Zawadki
Rymanowskiej.
A.Dembiczak zabierając głos stwierdziła, że myślała, iż temat drogi Wietrzno-Zboiska
już się zakończył, a jednak nie, dlatego też oświadczyła, że osoba, której najwięcej się
zawdzięcza została pominięta. Pominięty został poseł Piotr Babinetz, który jako jedyny
odpowiedział na jej apel o pomoc, by inwestycja została zrealizowana. Przypominała, że
zebranych zostało ponad 1000 podpisów, odbyło się spotkanie u Marszałka Województwa
Podkarpackiego i środki zostały przyznane. Dodała również, że powiat chwali się rekordową
kwotą poniesioną na inwestycje na terenie Gminy Dukla, a zapewne większość tych środków
pochodzi z zewnątrz, nie z budżetu powiatu. Powiat nie starał się o środki. Kluczową rolę w
staraniach odebrał poseł Piotr Babinetz, za co mu składała serdeczne podziękowania. Na
zakończenie stwierdziła, że „Pan Burmistrz dziękując niektórym osobom wyszedł przed
szereg”.
S. Józefczyk przedstawił szczegółowe rozliczenie finansowe inwestycji prowadzonych
przez powiat. Przypominał, że zawsze dziękował wszystkim, którzy byli przychylni
dofinansowaniu inwestycji, a odejmowanie zasług tym osobom, które się przyczyniły do tego,
że inwestycja została rozpoczęta i zrealizowana jest dla niego rzeczą niepojętą. Tłumaczył, że
w przypadku mostu w Zawadce Rymanowskiej brakowało pieniędzy po przetargu, dlatego też
zwrócono się o pomoc do gminy, ale gmina nie musiała dofinansować, ale odpowiedziała na

apel udzielając wsparcia w kwocie 150.000 zł, za co w imieniu całego powiatu serdecznie
dziękował. Informował, że powiat na tę inwestycję wydał 2.468.000 zł, a w sumie na
inwestycje prowadzone na terenie Gminy Dukla – 3,8 mln zł. Osoby, które mają uwagi co do
realizacji inwestycji przez powiat mogą je skierować do Starosty Krośnieńskiego.
H. Pietruś uważa, ze przedstawiciele gminy powinni być zapraszani na oddanie do
użytku dróg, mostów budowanych na terenie gminy przez powiat, nie powinno pomijać się
udziału gminy i starań wielu osób, bo to nie tylko zasługa radnych powiatu, tylko w
większości, jak powiedziała „nas wszystkich”.
Przewodniczący Rady A.Dziedzic stwierdził, że nie oczekuje być zapraszanym na
otwarcie inwestycji, ale wolałby, by było ich realizowanych dużo więcej.

Ad.13
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady A.Dziedzic
zamknął LIV sesję Rady Miejskiej o godz.14.50
Protokołowała:
Zdzisława Skiba

