P R O T O K Ó Ł Nr LVIII/18
z sesji Rady Miejskiej w Dukli, odbytej w dniu 7 sierpnia 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 , 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, 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
Jana Marszała.
Burmistrz A. Bytnar wnioskował o wprowadzenie w punkcie 5 porządku obrad dwóch
dodatkowych projektów uchwał w sprawach:
ppkt b – zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla za 2018 rok,
ppkt c - zmiany uchwały własnej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Dukli na
zakup samochodu specjalnego ratowniczo-pożarniczego z wyposażeniem.
Wyjaśniał, że obecnie prowadzona jest procedura przetargowa na zakup samochodu
pożarniczego dla OSP Dukla. Do tej pory została zgromadzona kwota 1 mln zł: z Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 300.000 zł, z NFOŚ i WFOŚ łącznie 300.000 zł i
gmina Dukla przeznaczyła 400.000 zł. Oferta, która wpłynęła opiewa na kwotę 1.020.900 zł i
do przetargu brakuje 20.900 zł, stąd prośba o podjęcie proponowanych uchwał.
Innych wniosków nie zgłoszono. Wnioski Burmistrza w odrębnych glosowaniach przyjęto
jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Uzupełniony o wniosek Burmistrza porządek obrad przedstawia się następująco.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Dukla do organu regulacyjnego (druk nr 388),
b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok (druk nr 389),
c) zmiany uchwały własnej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Dukli na
zakup samochodu specjalnego ratowniczo-pożarniczego z wyposażeniem(druk nr
390).
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
7. Oświadczenia i informacje.
8. Zamknięcie sesji.
Ad.2
Informację z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz A. Bytnar. Informował, że
do 5 sierpnia przebywał na urlopie wypoczynkowym, wczoraj załatwiał sprawy urzędowe,
temat wniosku na samochód pożarniczy dla OSP Dukla, przyjmował strony, dzisiaj spotkał

się z sołtysem Teodorówki W. Boczarem w sprawach sołeckich i Dyrektorem MOSiR w
temacie zawodów Cyklokarpaty i w sprawach Ośrodka.

Ad.3
Informację z realizacji uchwał przedstawił Burmistrz A. Bytnar. Informacja stanowi
załącznik do protokołu.
Ad.4
J. Marszał pytał, czy są nowe informacje na temat projektu parasolowego.
Z. Leńczyk pytał, czy gmina podjęła działania zmierzające do oszczędności energii
elektrycznej w domach ludowych i remizach OSP.
Pytał również o zakładkę „Zasłużony dla Dukielszczyzny ”, ponieważ zmieniona została szata
graficzna strony internetowej Gminy Dukla i nie może jej odnaleźć.
Ad.5
Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał.
Nawiązując do projektu uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dukla do organu
regulacyjnego A. Wszołek – Prezes Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z
o.o. w Dukli informował , że opracowany został projekt regulaminu, który zgodnie ze
znowelizowaną ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków został przekazany
Radzie Miejskiej. Ustawa ta weszła w życie 12 grudnia 2017 r. i na gminach wymusza
uchwalenie takiego regulaminu. Informował, że GKiM sp. z o.o. w Dukli opracowała projekt
przedmiotowego regulaminu i w dniu 12 czerwca 2018 r. doręczyła tenże projekt Radzie
Miejskiej w Dukli, która w ciągu 2 miesięcy ma obowiązek przekazać go do organu
regulacyjnego celem zaopiniowania. Dodał, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji
Rady Miejskiej w czerwcu projekt regulaminu został szczegółowo omówiony.
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 LVIII/377/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Dukla do organu regulacyjnego.
Uchwałę podjęto większością głosów: 13 głosów „za” przy 1 wstrzymującym się (głosowało
14 radnych).
Następnie Skarbnik J. Bik tłumaczyła, że dwa kolejne projekty uchwał wprowadzone
do porządku obrad ściśle się ze sobą łączą. W pierwszym projekcie uchwały proponuje się
przekazanie środków w kwocie 20.900 zł , które są niezbędne dla OSP celem rozstrzygnięcia
przetargu na zakup samochodu dla OSP. Proponowane środki pochodzą z działu 700gospodarka mieszkaniowa z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego, natomiast drugi projekt uchwały wprowadza zmianę w
uchwale Nr L/335/18 podjętej w dniu 22 lutego 2018 r. polegającą na zastąpieniu kwoty
dotacji na zakup przedmiotowego samochodu „400.000,00 zł” kwotą „420.900,00 zł”.

Pytań nie było. Przewodniczący Rady A.Dziedzic ogłosił przerwę na pracę Komisji Budżetu i
Finansów celem zaopiniowania dwóch projektów uchwał, które zostały wprowadzone do
porządku obrad.
Po przerwie Przewodniczący Rady A.Dziedzic wznosił obrady i oddał głos
J. Dembiczakowi – przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów.
J. Dembiczak informował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała
przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018
rok.
Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr LVIII/378/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Następnie J. Dembiczak przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały własnej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Dukli na zakup
samochodu specjalnego ratowniczo-pożarniczego z wyposażeniem.
Przewodniczący Rady A.Dziedzic poddał pod głosowanie projekt
U C H W A Ł Y Nr LVIII/379/18
Rady Miejskiej w D u k l i
z dnia 7 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w
Dukli na zakup samochodu specjalnego ratowniczo-pożarniczego z wyposażeniem.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Ad.6.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych udzielał Burmistrz A. Bytnar.
J. Marszałowi odpowiedział, że Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie w programie
parasolowym i obecnie do 17 sierpnia br. prowadzony jest nabór wniosków. Informował, że
te osoby, które wybrały wpłaconą zaliczkę, zostały poinformowane o realizacji projektu i
wracają. Dodał, że w tym roku chciałby, aby przystąpić do przetargu na wyłonienie
wykonawcy. Termin realizacji projektu upływa 31 grudnia 2019 roku.
Z. Leńczykowi odpowiedział, że po jego sygnale zlecił przygotowanie precyzyjnego
zestawienia wydatków na energię elektryczną i temat jest poddawany analizie, a na
najbliższej sesji przedstawione zostaną wyniki tejże analizy. Dodał, że w przedmiotowej
kwestii przeprowadził już osobiście rozmowę z kilkoma osobami.
Jeżeli chodzi o zakładkę „Zasłużony dla Dukielszczyzny” na stronie internetowej to
stwierdził, że tylko wypada mu przeprosić, ale nie zna przyczyny, chyba tylko błąd albo
przeoczenie spowodowało pominięcie. Zapewnił, ,że zwróci uwagę na ten fakt i w
najbliższym czasie zakładka wróci na stronę internetową.
Ad.7
J. Dembiczak pytał, czy te osoby, które się nie wycofały z projektu parasolowego też
mają składać nowe wnioski.

Burmistrz A. Bytnar wyjaśniał, że jeżeli osoba nie wycofała zaliczki to tylko należy
się przypomnieć pracownikom Wydziału Gospodarczego B. Belczyk czy P. Puchalikowi o
udziale w projekcie. Zachęcał, żeby osoby, które instalację urządzeń planują na budynku
gospodarczym przerzuciły na budynek mieszkalny z uwagi na zróżnicowany podatek VAT,
który wynosi odpowiednio 8% - na budynku mieszkalnym i 23% na budynku gospodarczym.
Informował, że jest sporo złożonych deklaracji, ale natłoku nie ma.
A.Kusz zastanawiał się, czy nie za wcześnie jest na ogłaszanie przetargu w tym roku,
bo za rok urządzenia będą przestarzałe.
Burmistrz A. Bytnar tłumaczył, że rok czasu na realizację tego projektu jest za mało.
Jest to przetarg unijny i na 40 dni musi zostać ogłoszony, a firma musi wykonać ponad 400
instalacji. Z docierających informacji wynika, że na rynku jest problem z wykonawcami.
Dodał, że na razie jeszcze nie wiadomo, czy nie będzie potrzebny nabór uzupełniający
wniosków do realizacji projektu.
A.Kusz kontynuując temat informował, że w gminach sąsiednich zakwalifikowanych
do projektu przeprowadzone zostały już audyty, audytor dokonywał oględzin, sprawdzał
dach, na którym ma być montowana instalacja i wskazywał usterki. Twierdził, że są to ważne
rzeczy, bo dach może nie spełniać wymaganych warunków i potem może być problem.
Burmistrz A. Bytnar informował, że te audyty były przeprowadzane na zlecenie i
koszt wykonawcy. Przy składaniu deklaracji przez zainteresowanych mieszkańców
pracownicy weryfikowali na podstawie zdjęcia itp., błąd na pewno się trafi, ale jeżeli ktoś
chce przeprowadzić audyt, to na własny koszt może przeprowadzić. Dodał, że pracownicy
zbierali informacje przy ankietach, że na dachu nie może być eternit, musi być odpowiedni
kąt nachylenia itp. Informował również, że Gmina Dukla pobierała zaliczki, a Krosno nie
pobierało i duża część osób nie przystąpiła do projektu. W Gminie Dukla zebrano 600 ankiet,
ale wpłaty dokonało 400 osób i pod te osoby sporządzony został wniosek.
Ad.8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady A.Dziedzic
zamknął LVIII sesje Rady Miejskiej w Dukli o godz.19.00
Protokołowała:
Zdzisława Skiba

