P R O T O K Ó Ł Nr LV/18
z sesji Rady Miejskiej w Dukli, odbytej w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz.18.00 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, 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 E. Przystasz
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przedstawia się on następująco.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad..
Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
Sprawozdanie z działalności Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli sp .z o. o. w Dukli
za 2017 rok oraz analiza ściągalności opłat za wodę i ścieki oraz czynsz
Zapytania i wolne wnioski.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk
nr 376),
b) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Dukli (druk nr 377),
c) udzielenia z budżetu Gminy Dukla w 2018 roku, pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego o nazwie :”Remont
drogi powiatowej Nr 1998R Trzciana – Zawadka Rymanowska w km 1+975 – 3 + 085 w
miejscowości Zawadka Rymanowska (druk nr 378),
d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok (druk nr 379),
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla Gminy Dukla na lata 2018-2027
(druk nr 380),
f) zaciągnięcia zobowiązań na rok 2019 (druk nr 381),
g) zaciągnięcia zobowiązań na rok 2019 (druk nr 382).
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Oświadczenia i informacje.
Zamknięcie sesji.

Ad.2
Informację z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz A. Bytnar. Informował o:
- spotkaniu z radną i sołtysem Nowej Wsi T.Belcik w sprawach gminnych,
- spotkaniu z Dyrektorem SP w Dukli J. Pęcakiem i Dyrektorem ZS Nr 2 w Dukli
J. Drajewiczem w sprawie nowego roku szkolnego w budynku przy ul. Armii Krajowej,
- spotkaniu z Zarządem Spółki Wodnej z Iwli w temacie koniecznych prac,
- VI rajdzie rowerowym,
- IV turnieju młodzieżowych drużyn pożarniczych w Jasionce,
- pikniku rodzinnym w SP Tylawie,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z radną H. Pietruś – sprawy gminne,
- spotkaniu z Prezesem GKiM sp. z o.o. w Dukli A. Wszołkiem w sprawie projektu

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dukla,
- spotkaniu z Przewodniczącym Rady A. Dziedzicem w sprawach sesyjnych,
- spotkaniu z Prezesem OSP w Łękach Dukielskich w sprawie wniosku o remont remizy,
- udziale w Powiatowej Komisji Ruchu Drogowego w Krośnie,
- spotkaniu z radnym i sołtysem Teodorówki W. Boczarem w sprawach sołeckich,
- spotkaniu z sołtysem Zawadki Rymanowskiej B.Płóciennikiem w sprawach sołeckich,
- udziale z Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Krośnie,
- podpisaniu umowy z Bankiem,
- odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lokalnego Funduszu Pożyczkowego
„Samorządowa Polska”,
- spotkaniu z szefem Unii Przedsiębiorczości,
- przyjmowaniu stron,
- podpisaniu umowy ze stroną słowacką na realizację projektu „Dolina Śmierci”,
- pożegnaniu klas III Gimnazjum w Dukli i Łękach Dukielskich,
- udziale w zakończeniu roku szkolnego w SP w Łękach Dukielskich i pożegnaniu Dyrektor
K. Delimaty i w SP w Jasionce i pożegnaniu Dyrektor D. Ciuły,
- spotkaniu z Dyrektorem A. Mercikiem w temacie dróg powiatowych,
- obchodach 125-lecia Kółka Rolniczego i 85-lecia KGW w Łękach Dukielskich,
- podpisanie umowy w Rzeszowie na realizację projektu „Nowa jakość kształcenia w Szkole
Podstawowej w Głojscach, Iwli, Wietrznie i Jaśliskach”,
- rozliczeniu wniosku „Przez górkę do sąsiada”,
- spotkanie z radnym i sołtysem Teodorówki W. Boczarem w sprawach sołeckich,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z radna i sołtysem Nowej Wsi T.Belcik w sprawach gminnych,
- spotkaniu z Zarządem Spółki Wodnej w Teodorówce,
- wyjeździe do Wód Polskich w Jaśle w sprawie promesy powodziowej na remont ujęcia
wody dla m. Dukli,
- spotkaniu z M. Tarnowskim w temacie zamierzeń rodziny Tarnowskich.
Ad.3
Informację z realizacji uchwał podjętych na LIV sesji Rady Miejskiej w Dukli
przedstawiła Sekretarz H. Cycak. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.4
A.Wszołek – Prezes GKiM sp. z o.o. w Dukli przedstawił sprawozdanie z działalności
GKiM sp. z o.o. w Dukli za 2017 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5
Brak
Ad.6
Z-ca Burmistrza E. Wróbel przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Informowała, że
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 1944-1945w
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.
W dniu 18 maja 2018 r. uchwałą nr LII/347/18 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Rada Miejska w Dukli rozpoczęła
procedurę zmiany istniejącej sieci. W/w uchwała została przesłana do niżej wymienionych organów i
uzyskała opinie:

1) Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie pozytywną - pismo znak: ZEK.540.3.2018 z dnia
29.05.2018 r.
2) Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału Dukla pozytywną - pismo znak: ZO ZNP
022/38/2018 z dnia 08.06.2018 r.
3) NSZZ Solidarność w Krośnie nie wnosi uwag - pismo znak: L.dz.87/2018 z dnia 11.06.2018 r. ,
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dukli - odstąpiła od wyrażenia opinii.

Tłumaczyła, że głównym celem projektu uchwały jest wskazanie dodatkowej siedziby dla SP
w Dukli – budynek przy ul. Armii Krajowej 1.
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 LV/365/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Następnie Sekretarz H. Cycak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia
wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Dukli. Informowała, że zgodnie z art. 18 ust.2

pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - do wyłącznej
właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta).
Problematykę wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru
kompleksowo reguluje przepis ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych.
W światle powołanych wyżej przepisów prawnych poszczególne składniki wynagrodzenia
winny mieścić się następujących wielkościach:
- wynagrodzenie zasadnicze od dnia 1 lipca 2018 roku 3.400 zł - 4.700 złotych
( do dnia 30 czerwca 2018 roku było 4.200 -5.900)
- dodatek funkcyjny - maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 1.900 złotych i pozostaje
bez zmian
- dodatek specjalny - w kwocie nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego (art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych i par. 6 w/w
rozporządzenia),
- dodatek za wieloletnią pracę - maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego (art. 38 ust 1
ustawy o pracownikach samorządowych i par. 7 w/w rozporządzenia).
W dniu 19 maja 2018 roku weszły w życie przepisy regulujące wynagrodzenie wójta,
burmistrza, prezydenta, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 roku. W związku z powyższym
Rada Miejska w Dukli zobowiązana jest, aby do 30 czerwca 2018 r. podjąć uchwałę w
sprawie wynagrodzenia Burmistrza Dukli.
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 LV/366/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Dukli.

Uchwałę podjęto większością głosów: 12 głosów „za” przy 2 wstrzymujących się (głosowało 14
radnych).

Burmistrz A. Bytnar podziękował za takie podejście do sprawy i podjęcie uchwały.
Następnie nawiązując do kolejnego projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy
Dukla w 2018 roku, pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego na
realizację zadania publicznego o nazwie :”Remont drogi powiatowej Nr 1998R Trzciana – Zawadka
Rymanowska w km 1+975 – 3 + 085 w miejscowości Zawadka Rymanowska informował, że powiat
otrzymał promesę na remont drogi w Zawadce Rymanowskiej. Promesa ta opiewa na kwotę 500.000
zł. Oświadczył, że kiedyś na konwencie wójtów i burmistrzów zaproponował dofinansowanie z
budżetu gminy w kwocie 10% tj.50.000 zł. W związku z powyższym prosił o podjęcie przedłożonego
projektu uchwały.
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 LV/367/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Dukla w 2018 roku, pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego o nazwie :”Remont drogi
powiatowej Nr 1998R Trzciana – Zawadka Rymanowska w km 1+975 – 3 + 085 w miejscowości
Zawadka Rymanowska.
Uchwałę podjęto większością głosów: 10 głosów „za”, 2 przeciw przy 2 wstrzymujących się
( głosowało 14 radnych).
Następnie Skarbnik J. Bik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w
uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2017 rok. Informował, że projekt uchwały obejmuje zmiany w
dochodach polegające na wprowadzeniu środków z:
- promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. „Remont ujęcia wody na potoku
chyrowskim”,
- wpływy z rezerwacji miejsc na placu targowym,
- Republiki Słowackiej na odnowienie czechosłowackich grobów wojennych,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:
1. dział 010 – zabezpieczenie środków na wkład własny do promesy MSWiA na zadanie

„Remont ujęcia wody na potoku Chyrowskim dla m. Dukli dz. nr 638/1 w Lipowicy”
2. dział 600 – zabezpieczenie środków na inwestycje w zakresie dróg wewnętrznych oraz na
pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego w zakresie realizacji zadania „Remont drogi
powiatowej Nr 1998R Trzciana – Zawadka Rymanowska”
3. dział 700 - przesunięcie środków na zadania w zakresie dróg
4. dział 710 – zabezpieczenie środków na zadania związane z bieżącymi dokumentacjami
geodezyjnymi, wprowadzenie środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki
Słowackiej na remont grobów na cmentarzu wojennym w Dukli
5. dział 754 – zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla KWP w Rzeszowie –
Komisariat Policji w Dukli z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.
6. dział 757 – przesunięcie środków na zadania z zakresu opieki społecznej
7. dział 851 – zabezpieczenie środków na dotację dla Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie –
zakup karetki.
8. dział 852 i 855 – zabezpieczenie środków na zadania z zakresu pomocy społecznej ( usługi

opiekuńcze, opłaty z tytułu pobytu w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych.
9. dział 900 – wprowadzenie środków z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
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 LV/368/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok.
Uchwałę podjęto większością głosów:12 głosów „za” przy 2 wstrzymujących się (głosowało
14 radnych).
Następnie Skarbnik J. Bik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy
Dukla na lata 2018-2027 na podstawie załącznika nr 3 stanowiącego integralną część projektu
uchwały.
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 LV/369/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2018-2027.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Skarbnik J. Bik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia
zobowiązań na rok 2019. Wyjaśniała, że podjęcie uchwały jest niezbędne, aby Zespól Obsługi
Placówek Oświatowych mógł ogłosić przetarg na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli, ponieważ
finansowanie wykracza poza budżet 2018 roku.

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 LV/370/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na rok 2019.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Następnie Skarbnik J. Bik uzasadniała konieczność podjęcia kolejnego projektu uchwały w
sprawie zaciągnięcia zobowiązań na rok 2019.Tłumaczyła, że uchwała jest niezbędna do ogłoszenia
przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Rymanowie na 2019 rok. Zobowiązanie wykracza poza rok budżetowy, dlatego
też zgoda musi mieć formę uchwały.
J. Dembiczak przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów do przedmiotowego
projektu uchwały.

Pytań nie było. Przewodniczący Rady A. Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

U C H W A Ł Y Nr LV/371/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na rok 2019.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 13 radnych).

Ad.7
Brak
Ad.8
Sekretarz H. Cycak zapraszała wszystkich na imprezy z okazji Dni Dukli 7 8 lipca br.
Informowała, że uroczysta sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Muzeum Historycznym –
Pałac w Dukli.
Ad.9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady A.Dziedzic
zamknął LV sesję Rady Miejskiej o godz.18.50.

Protokołowała:
Zdzisława Skiba

