Protokół Nr LII/2018
sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe, odbytej w dniu 19 kwietnia 2018 r.,
w sali posiedzeń Rady Gminy im. Franciszka Matusiewicza
w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe
1. Otwarcie obrad.
Sesję LII otworzył o godz. 1530 i prowadził jej obrady Przewodniczący Rady Gminy Miejsce
Piastowe Wiktor Skwara. Przewodniczący przywitał radnych i przybyłych gości.









W sesji uczestniczyli:
Marek Klara – Wójt Gminy,
Stanisława Gawlik – Zastępca Wójta,
Radni – według listy obecności,
Krzysztof Mercik – Sekretarz Gminy,
Mariusz Ślusarczyk – Radca prawny,
Sołtysi – według listy obecności w tym pan Aleksander Mercik – Dyrektor – Etatowy Członek
Zarządu Powiatu i pani Teresa Sirko – radna Powiatu Krośnieńskiego,
Izabela Półchłopek – Redaktor naczelna dwumiesięcznika „Piastun”.
Listy w załączeniu do protokołu.

Na podstawie listy obecności, przewodniczący stwierdził prawomocność obrad, zaznaczając że
w sesji uczestniczy 12 radnych. Nieobecni radni: Iwona Pytel, Jerzy Wdowiarz i Józef Sidor.
Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy
Miejsce Piastowe zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.). Następnie odczytał wniosek w sprawie zwołania sesji
i przedstawił zaproponowany przez Wójta porządek obrad LII sesji Rady Gminy. Wniosek stanowi
załącznik do protokołu.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany
granic Gminy Miejsce Piastowe.
3. Zamknięcie obrad.
Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany
granic Gminy Miejsce Piastowe.
Wójt przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Data i tryb zwołania sesji
podyktowane zostały określonym harmonogramem czasowym do podjęcia w/w uchwały przez Radę
Gminy Miejsce Piastowe. Przypomniał, że Rada Miasta Krosna podjęła inicjatywę zmierzającą do
procedury zmiany granic polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Miasto Krosno części

terenów położonych w Gminie Krościenko Wyżne i w Gminie Miejsce Piastowe części obrębu
miejscowości Targowiska i Łężany. Zaznaczył, że od momentu kiedy takie pismo wpływa do gminy,
to zgodnie z przepisami, na przygotowanie konsultacji społecznych i przyjęcie przez Radę Gminy
stanowiska w tym temacie gmina ma 3 miesiące, od daty wpłynięcia wniosku. Dodał, że Rada Gminy
Miejsce Piastowe w dniu 2 marca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Miejsce Piastowe w przedmiocie zmiany granic oraz określenia zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji. Konsultacje społeczne mieszkańców sołectw Łężany i Targowiska
odbyły się w dniach od 5 do 12 kwietnia br. i mieszkańcy odpowiadali na pytanie „Czy jesteś za
zmianą granicy Gminy Miejsce Piastowe polegającej na włączeniu części sołectw Targowiska
i Łężany do Gminy Miasto Krosno, zgodnie z załącznikiem do ankiety”. Poinformował, że
zdecydowanie liczniej do urn w punktach konsultacyjnych zgłosili się mieszkańcy sołectwa
Targowiska, gdzie frekwencja wynosiła ponad 41% mieszkańców. Liczba mieszkańców, którzy
wzięli udział w konsultacjach wynosiła 912. Prawie 94% z tego – 856 głosów ważnych było przeciw
zmianie granicy, a 21 głosów ważnych było za zmianą. Również przeciw zmianie granicy głosowali
mieszkańcy sołectwa Łężany, chociaż mniejsza grupa osób uczestniczyła w tych konsultacjach, bo
głosowało 386 osób. Około 21% z tego – 324 głosy ważne były przeciw zmianie granicy, a 25 głosów
ważnych było za zmianą. Wyniki przeprowadzonych konsultacji wykazują zdecydowany sprzeciw
mieszkańców sołectw Łężany i Targowiska wobec proponowanej zmiany granic. W związku z tym
Wójt zawnioskował do Rady Gminy Miejsce Piastowe o przyjęcie uchwały negatywnie opiniującej
inicjatywę Miasta Krosna zmierzającą do zmiany granic, tym bardziej, że zaproponowany kształt tej
zmiany nie spełnia przesłanek ustawowych tj. nie obejmuje terenów jednorodnych jeśli chodzi
o układ osadniczy czy przestrzenny i zmiana ta narusza istniejące więzi społeczne, gospodarcze
i kulturowe. Stanowi również znaczną stratę podatkową dla Gminy Miejsce Piastowe. Stwierdził, że
wszystkie argumenty, które podnosi Prezydent i Rada Miasta Krosna da się zrealizować bez zmiany
granic.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu
uchwały.
Radny Radosław Sidor w zastępstwie przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej
oraz jako przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich poinformował, że obie
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 19.04.2018 r. pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie negatywnego wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Miejsce Piastowe
Przewodniczący Rady wyraził podziękowania zarówno dla mieszkańców Targowisk jak
i Łężan, którzy w tych konsultacjach wzięli udział i za takie jednoznaczne opowiedzenie się po stronie
interesu Gminy Miejsce Piastowe. Następnie odnosząc się do sprawy zmiany granic stwierdził, że
jednym z elementów uzasadnienia przedstawianego przez Władze Miasta Krosna było to, że
zamierzenia, które oni planują wprowadzić będą się wiązały z korzyściami dla gmin ościennych, czyli
dla Gminy Krościenko Wyżne i Gminy Miejsce Piastowe. Niemniej takie obietnice jest bardzo łatwo
wypowiedzieć lub złożyć, bo na tym etapie, to nic nie kosztuje. A jak do tych korzyści, które nasza
gmina z tego terenu mogłaby mieć podchodzi Miasto Krosno, to najlepszym przykładem jest to, co
zrobiono z tym zakupionym terenem i z przekazaniem go do użytkowania, czy do zarządu szkole, tak
aby uniknąć płacenia podatku do gminy. I jaka to korzyść jest dla gminy, to widać już na samym
wstępie. Jest to jeden taki aspekt, który pokazuje, jak jesteśmy przez Władze Miasta Krosna
traktowani i jakie jest podejście w tej sprawie.

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą.
Uchwała Nr LII/336/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Miejsce
Piastowe została przyjęta jednogłośnie (12 głosów – za) w głosowaniu jawnym. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
3. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 1540 zamknął
obrady LII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:
Ewa Rajchel – inspektor OA

