P R O T O K Ó Ł Nr LIX /18
z sesji Rady Miejskiej w Dukli odbytej w dniu 29 sierpnia 2018r. o godz.16.30 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, Teresa Belcik i Bohdan
Gocz.
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz - A. Bytnar, Sekretarz Gminy - Halina Cycak,
Skarbnik Gminy - Jolanta Bik, zaproszeni goście, kierownicy jednostek organizacyjnych,
sołtysi i przedstawiciele wspólnoty samorządowej. Listy obecności stanowią załączniki do
protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic otworzył o godz. 16:30
sesję Rady Miejskiej, przywitał zaproszonych gości, władze samorządowe, przybyłych
radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił porządek obrad, który został jednomyślnie
przyjęty. Przedstawia się on następująco.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
Zapytania i wolne wnioski.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok (druk
nr 391).
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
7. Oświadczenia i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

1.
2.
3.
4.
5.

Ad. 2
Burmistrz Andrzej Bytnar przedstawił informację z działalności międzysesyjnej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spotkanie z radną Ewą Przystasz w sprawach gminy,
Podpisanie kontaktu u notariusza,
Spotkanie z Janem Dembiczakiem w sprawach gminy,
Spotkanie z Małgorzatą Walaszczyk- Faryj w sprawach organizacji gminnych dożynek,
Spotkanie z Bogdanem Płóciennikiem w sprawach sołectwa,
Spotkanie z Andrzejem Dziedzicem w sprawach gminy,
Spotkanie z Arturem Wszołkiem w sprawach m.in. regulacji dostarczania wody oraz
innych kwestiach związanych z Gospodarką Komunalną i Mieszkaniową w Dukli,
8. Spotkanie z Zenonem Leńczykiem w sprawach m.in. budżetu obywatelskiego oraz
innych sprawach gminy,
9. Spotkanie z Adamem Faustusem w sprawie organizacji dożynek,
10. Wizyta w Rzeszowie- podpisanie umowy OSP Dukla,

11. Otwarcie Cyklokarpat Dukla,
12. Spotkanie z Teresą Belcik w sprawach sołectwa i gminy,
13. Spotkanie z posłem Piotrem Babinetzem,
14. Przyjmowanie stron,
15. Spotkanie z Ewą Przystasz w sprawach gminy,
16. Podpisanie kontraktu u notariusza,
17. Spotkanie z Lucyną Gumienny w sprawie skargi na działalność dyrektora, składanie
wyjaśnień,
18. Spotkanie z Zenonem Widziszewskim w sprawach sołectwa,
19. Spotkanie z leśniczym w sprawie mostu na Mszanie,
20. Spotkanie z Jerzym Pęcakiem w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Dukli,
21. Spotkanie z Haliną Pietruś w sprawach gminy,
22. Wizyta w Starostwie Powiatowym w Krośnie w Wydziale Architektury w kwestii
pozwolenia na budowę,
23. Spotkanie z Elżbietą Knap w sprawie inwestycji w Szkole Podstawowej w Głojscach,
24. Spotkanie z Lucyna Gumienny w sprawach Przedszkola,
25. Spotkanie z Michałem Szopą w sprawach MOSiR-u,
26. Spotkanie z Małgorzatą Bielec w sprawach MOPS-u,
27. Spotkanie z Ewą Kaczmarską- Więckowską w sprawach sołectwa,
28. Wizyta w Starostwie Powiatowym w Krośnie w Wydziale Architektury,
29. Spotkanie z Tomaszem Węgrzynem w sprawach sołectwa i Gminy,
30. Spotkanie z Krzysztofem Woźniakiem w sprawach gminy,
31. Wzięcie udziału w podsumowaniu projektu w Równem,
32. Przyjmowanie stron,
33. Spotkanie z Arturem Wszołkiem w sprawach wodno- kanalizacyjnych,
34. Spotkanie z Janem Juszczakiem,
35. Spotkanie z Januszem Ficem i Janem Guzikiem w sprawach kolektora biegnącego przez
Miejsce Piastowe, uzgodnienie trasy
36. Wzięcie udziału w szkoleniu dotyczącym wyborów samorządowych,
37. Spotkanie z Adamem Faustusem w sprawach sołectwa i gminy,
38. Przyjęcie delegacji z Bukaresztu,
39. Spotkanie na Kamieniołomie w Lipowicy,
40. Spotkanie z Mariuszem Folcikiem w sprawach sołectwa i gminy,
41. Spotkanie z Wiktorem Madejem w sprawach sołectwa i OSP Dukla,
42. Spotkanie z urzędnikiem wyborczym Lucyną Ziemiańską,
43. Spotkanie z Elżbietą Knap w sprawach szkolnych,
44. Spotkanie w Jedliczu w sprawie realizacji projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej
wśród mieszkańców Gminy Dukla”,
45. Wzięcie udziału w dożynkach Gminnych w Cergowej,
46. Spotkanie z Teresą Belcik w sprawach sołectwa i gminy,
47. Spotkanie z Andrzejem Dziedzicem w sprawach gminy,
48. Wzięcie udziału w zabraniu w Zawadce Rymanowskiej w sprawie przeznaczenia
środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2019,
49. Wzięcie udziału w zabraniu w Mszanie w sprawie przeznaczenia środków finansowych
z funduszu sołeckiego na rok 2019,
50. Przyjmowanie stron,
51. Wręczenie mianowań dla nauczycieli.

Ad. 3
Sekretarz Gminy Halina Cycak przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady
Miejskiej w Dukli ( załącznik).
Ad. 4 Zapytania i wolne wnioski:
Pani Krystyna Andruch zadała Burmistrzowi Andrzejowi Bytnarowi pytania odnośnie:
a) podania 5 najważniejszych spraw , jakie zrealizował w okresie międzysesyjnym,
b) udzielenia informacji , ile projektów unijnych zostało złożonych i ile z nich pozytywnie
rozpatrzonych,
c) podania procentu wykonanych, kluczowych projektów wymienionych w Strategii
Rozwoju Gminy Dukla oraz ile z nich zostało zrealizowanych w całości.
Pan Bogdan Płóciennik interweniował o właściwe umiejscowienie znaków drogowych na
terenie Dukli i okolic. Wskazał, że samochody, które stoją w kolejce na kamieniołom w
Lipowicy stwarzają zagrożenie dla przejeżdżających samochodów.

Pani Agnieszka Dembiczak wskazała na podjęcie działań zmierzających do wykoszenia
poboczy, gdyż stwarza to niebezpieczeństwo na drogach, głównie zakrętach i łukach.

Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok
został przedstawiony przez Skarbnika Gminy Jolantę Bik.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zaznaczył, że wskazana komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt, w związku z czym został on poddany pod głosowanie.
U C H W A Ł Ę Nr LIX/380/18
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok

podjęto większością głosów :12 głosach „za”, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się (głosowało 14
radnych).
Ad. 6 Odpowiedzi na zapytania i wnioski:
Burmistrz odpowiedział p. Krystynie Andruch, iż:
(a) wszystkie ze zrealizowanych spraw w tym okresie są bardzo ważne, gdyż służyły one
lokalnej społeczności. Należą do nich m.in. liczne spotkania z radnymi, sołtysami,
wizyty u notariusza w celu podpisania kontraktów, wizyty w Starostwie, zatwierdzanie

aneksów nauczycieli, zawarcie różnorodnych umów, spotkanie z urzędnikiem
wyborczym.
(b) złożone wnioski dotyczyły m.in. funkcjonowania przedszkola, Gminnego Klubu
Seniora, powstania i funkcjonowania Żłobka, budowy wodociągu w Równem, sali
gimnastycznej w Jasionce, projektu dotyczącego wsparcia energetyki rozproszonej.
Burmistrz poprosił o doprecyzowanie pytań w formie pisemnej, aby mógł odnieść się
do całości zadanych pytań i wysłanie ich na adres e-mailowy.
Burmistrz odpowiedział p. Agnieszce Dembiczak, iż to zagadnienie zostało już przez
niego zasygnalizowane i podjęte zostaną czynności zmierzające do usunięcia tego problemu.
Pan Jerzy Szwast- Komendant Komisariatu Policji w Dukli, odpowiedział p.
Bogdanowi Płóciennikowi, iż znaki są różnorodnie umiejscowione w zależności od rodzaju
drogi. Procedura ta jest bardzo szeroka. Podjęta została interwencja w zakresie wyeliminowania
problemu, dzięki czemu sytuacja systematycznie uległa poprawie. W sobotę Komisariat Policji
w Dukli obsługuje 3 gminy, a siedziba jest chwilowo przeniesiona do Miejsca Piastowego.
Ad.7
Sekretarz Gminy- Halina Cycak, przypomniała o ustawowym obowiązku złożenia
oświadczenia majątkowego przez radnych na koniec kadencji.
Ad.8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował przybyłych
gościom, radnym oraz zamknął LIX sesję Rady Miejskiej w Dukli o godz. 17:25.

Protokołowała:
Natalia Belcik

