P R O T O K Ó Ł Nr LVII/18
z sesji Rady Miejskiej w Dukli, odbytej w dniu 27 lipca 2018 r. o godz.10.00 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 , Andrzej Kędra, Ewa
Przystasz, Mariusz Folcik, Jan Marszał, Adam Faustus, Zbigniew Głód, Bohdan Gocz i Teresa
Belcik.
Ponadto w sesji udział wzięli: Zastępca Burmistrza – Elżbieta Wróbel, Sekretarz Gminy
– Halina Cycak, sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych. Listy obecności stanowią
załącznik do protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Dziedzic otworzył sesję, powitał wszystkich
zebranych i stwierdził prawomocność obrad. Na sekretarza obrad powołał radnego
M. Folcika.
Przewodniczący Rady A.Dziedzic informował, że w porządku obrad został pominięty punkt
„zapytania i wolne wnioski” w związku z tym wnioskował o wprowadzenie jako pkt
5.Zapytania i wolne wnioski. Kolejne punkty przyjmą numerację począwszy od numeru 6 do
numeru 9.
Innych wniosków nie było. Wniosek Przewodniczącego Rady A. Dziedzica poddano pod
głosowanie i przyjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Uzupełniony o wniosek Przewodniczącego Rady A. Dziedzica porządek obrad przedstawia
się następująco.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z LIV, LV i LVI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za 2017 rok.
Zapytania i wolne wnioski.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały własnej dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Dukla na lata 2018-2023 (druk nr 383),
b) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Gminnego w Dukli (druk nr 384),
c) wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Dukla w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym
„Samorządowa Polska” Dukla Sp .z o.o. z siedzibą w Dukli wraz z określeniem trybu zbycia
udziałów (druk nr 385),
d) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Odbiór i transport
odpadów komunalnych niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Dukla oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla (druk
nr 386).
e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 387).
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
8. Oświadczenia i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Ad.2
Uwag do protokołów z LIV, LV i LVI sesji Rady Miejskiej w Dukli nie zgłoszono. W
odrębnych głosowaniach przyjęto je jednomyślnie (głosowało 14 radnych).

Ad.3
Informację z realizacji uchwał przedstawiła Sekretarz H. Cycak. Informacja stanowi
załącznik do protokołu.
Ad.4
Informację z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli przedstawiła Dyrektor
J. Szczurek. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5
Przewodniczący Rady A.Dziedzic w drodze wyjątku udzielił w tym punkcie głosu
J. Dembiczakowi, ponieważ nie będzie mógł uczestniczyć w obradach, kiedy będzie
realizowany punkt: Oświadczenia i informacje.
J. Dembiczak informował, że mieszkańcy Gminy Dukla prosili go o przedstawienie
pisma skierowanego do Rady Miejskiej w Dukli, a dotyczącego nadania nazwy ulicy Józefa
Samuela Blocha. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Ad.6
Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał.
P. Świder – Naczelnik Wydziału Gospodarczego nawiązując do projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Dukla na lata 2018-2023 informował, że przyjęty uchwałą Nr L/334/18 z dnia 22 lutego 2018 r.
"Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dukla na lata 2018-2023" został przesłany do Urzędu
Marszałkowskiego i poddany ocenie zgodnie z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w
zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 celem wpisania do wykazu programów rewitalizacyjnych województwa
podkarpackiego na lata 2014-2020. Urząd Marszałkowski, tj. Zespół ds. rewitalizacji w sprawie
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dukla na lata 2018-2023 w odpowiedzi przedstawił swoje
uwagi, które należało poprawić i wprowadzić do w/w Programu, tj: potwierdzono uzgodnienia
Programu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Wojewódzką Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie, ujednolicono, uporządkowano zbiory danych w tabelach,
przy czym dodano dane dotyczące wskaźników średniej dla gminy, uzupełniono informacje
charakteryzujące sferę gospodarczą, społeczną i techniczną. Dodany został opis doboru wskaźników
wyznaczających obszar rewitalizacji, planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały
zaktualizowane zgodnie z SZOOP RPO WP 2014-2020. W zakresie komplementarności zostały
wprowadzone poprawki dotyczące finansowania z EFRR, które muszą wykazywać komplementarność
z projektami planowanymi do realizacji z EFS. Program został skorygowany, zgodnie ze wskazanymi
uwagami. Dodał, że są to zmiany kosmetyczne, szersze zmuszałyby gminę do przeprowadzenia
konsultacji.
Z. Leńczyk informował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Środowiska pozytywnie
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A. Dziedzic poddał pod głosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr LVII/372/18
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Dukla na lata 2018-2023.
Uchwałę podjęto większością głosów: 13 głosów ”za” przy 1 wstrzymującym się (głosowało 14
radnych).
Następnie T.Belcik mając na uwadze projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Dyrektora Przedszkola Gminnego w Dukli informowała, że Komisja Kultury, Oświaty,

Zdrowia i Spraw Obywatelskich odbyła dwa posiedzenia w tym celu i stwierdziła , że skarga jest
bezzasadna.
Przygotowany projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola
Gminnego w Dukli Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr LVII/373/18
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Gminnego w Dukli.

Uchwałę podjęto większością głosów: 11 głosów „za” przy 3 wstrzymujących się (głosowało
14 radnych).
Zastępca Burmistrza E. Wróbel przedstawiła uzasadnienie do kolejnego projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Dukla w Lokalnym Funduszu
Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Dukla Sp .z o.o. z siedzibą w Dukli wraz z określeniem trybu
zbycia udziałów. Przypominała, że Rada Miejska w dniu 29 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę i
utworzyła spółkę oraz objęła 4 udziały na łączną wartość 4000 zł. Celem działania Funduszu miało
być przede wszystkim wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wskutek
zmiany koncepcji funkcjonowania programu „Samorządowa Polska” poprzez odejście od formuły
finansowego wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców, nie doszło ostatecznie do
realizacji żadnego z powyższych celów i wpłynął wniosek o zmianę nazwy na Centrum Operacyjne
„Senior 2030” SA .Informowała, że Burmistrz nie jest zainteresowany podjęciem takiego rodzaju
działalności i wystąpił do udziałowca z zapytaniem, czy jest zainteresowany nabyciem udziałów od
Gminy Dukla. Odpowiedź jest pozytywna, dlatego tez Burmistrz wystąpił do Rady Miejskiej z
wnioskiem o zbycie tych udziałów, stąd dzisiejszy projekt uchwały.
A.Kędra informował ,że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedłożony
projekt uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod glosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr LVII/374/18
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Dukla w Lokalnym Funduszu
Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Dukla Sp .z o.o. z siedzibą w Dukli wraz z określeniem
trybu zbycia udziałów.

Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 13 radnych).
Następnie Zastępca Burmistrza E. Wróbel przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Odbiór
i transport odpadów komunalnych niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Dukla oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla. Informowała, że
kończy się umowa na odbiór odpadów komunalnych zachodzi potrzeba zabezpieczenia na przyszły
rok kwoty 750.000 zł. Aby uruchomić procedurę przetargową niezbędne jest podjęcie przedmiotowej
uchwały.
A.Kędra przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska do
przedłożonego projektu uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

U C H W A Ł Y Nr LVII/375/18
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Odbiór i
transport odpadów komunalnych niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Dukla oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla.

Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 13 radnych).
Następnie Zastępca Burmistrza E. Wróbel przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018. Informowała, że
po stronie dochodów wprowadzone zostaną wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie
100.000 zł, natomiast po stronie wydatków środki te zostaną rozdysponowane w działach: 500
handel, 600 transport, 630 turystyka, 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa i 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
A.Kędra 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 LVII/376/18
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 13 radnych).
Ad.7
W związku z brakiem zapytań – brak odpowiedzi.
Ad.8
L. Gumienny – Dyrektor Przedszkola Gminnego w Dukli podziękowała za wyrażenie
pozytywnego stanowiska w jej sprawie.
Sekretarz H. Cycak przedstawiła:
- pismo Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych w Krakowie informujące o prowadzonych w dniach
od 13 sierpnia do 30 listopada 2018 r. badaniach geofizycznych wzdłuż projektowanej drogi S19.
Dodała, że informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Dukla,
- zaproszenie na dożynki gminne na 26 sierpnia 208 r. których współorganizatorem jest sołectwo
Cergowa – Msza Św. o godz.13.30 w kościele farnym w Dukli.
Ad.9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady A.Dziedzic zamknął LVII
sesję Rady Miejskiej o godz.10.45
Protokołowała:
Zdzisława Skiba

