Protokół nr XXIX/2021
z XXIX sesji Rady Gminy Lutowiska z dnia 26 października 2021 r.

Obrady rozpoczęły się o godz. 1000, a zakończyły się o godz. 1110
Sesja odbyła się na Sali Narad Urzędu Gminy Lutowiska.
Radni obecni: Wioletta Kubicka, Ryszard Lubaczewski, Monika Mizgała–Janc, Marek
Ostrowski, Mirosław Piela, Halina Polakiewicz, Agata Kazienko, Halina Fejdasz – Mucha,
Beata Lisowska, Mastyła Roman, Jacek Dopart, Andrzej Żołądź, Diana Sura-Drapała
Radni nieobecni: Paweł Stańko, Grzegorz Zubel
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Lutowiska.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy
Lutowiska na 2021 rok.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informacja o pracy Wójta między sesjami.
Wolne wnioski i zapytania.
Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1
Pan Marek Ostrowski Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich Radnych na sesji, Pana
Wójta Krzysztofa Mroza, Panią skarbnik Iwonę Mielcarek oraz wszystkich słuchaczy.
Pan Przewodniczący poinformował, o nagrywaniu i transmisji na żywo obrad sesji i otworzył
obrady XXIX sesji Rady Gminy Lutowiska.

Ad.2
Obecnych jest 13 radnych, obrady są prawomocne, Rada Gminy Lutowiska jest władna
podejmować uchwały.

Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Ostrowski poinformował, że Radni otrzymali
protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Lutowiska. Nie było uwag ze strony Radnych, protokół
został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały budżetowej Gminy Lutowiska
przedstawiła Pani Skarbnik Iwona Mielcarek.
Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 613 136.94zł w tym:
W dziale 758, rozdziały 75801, 75816, paragrafy 2920, 6100 na kwotę 595 503,66zł,
W dziale 921, rozdział 92109, paragraf 6280 na kwotę 17 633,28zł,
Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 613 136.94zł w tym:
W dziale 600, rozdział 60095, paragraf 6050 o kwotę 157 500zł,
W dziale 750, rozdział 75023, paragraf 6060 na kwotę 105 589,60zł,
W dziale 801, rozdział 80101, paragrafy 4010, 4110, 4120 ba kwotę 6 300zł,
W dziale 854, rozdział 85495, paragraf 6050 na kwotę 56 114,06zł,
W dziale 921, rozdziały 92109, 92195, paragrafy 6050 i 6050 na kwotę 287 633,28zł,
Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną
kwotę 51 000,00zł. Przeniesienia te są związane ze zmianą w funduszu sołeckim.
W paragrafie 3 zostały przedstawione zmiany jakie zachodzą w funduszu sołeckim.
Paragraf 4 przedstawiał dotacje jakie są zaplanowane z budżetu państwa na 2021 rok. w
załączniku nr 1 do tej uchwały w tabeli gdzie są podmioty spoza sektora finansów publicznych
wytłuszczoną czcionką jest dotacja dla Zatwarnicy na zakup samochodu pożarniczego.
Paragraf 5 dotyczył planu finansowego: dochody i wydatki zadań inwestycyjnych
współfinansowanych ze środków funduszu przeciwdziałania COVID
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Uchwała nr XXIX/157/2021 została podjęta jednogłośnie

Ad.5
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zreferował Pan Wójt
oznajmiając, że konieczność podwyżek wynika z ustawowego bilansowania opłat za
gospodarowanie odpadami. Muszą się pokryć wszystkie wydatki z przychodami, a już do 30
września bieżącego roku zostało dołożone do całego systemu 28 000zł.
Komisja Ochrony Środowiska, Turystyki i Zabytków jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Uchwała nr XXIX/158/2021 została podjęta jednogłośnie

Ad. 6
Informacja o pracy Wójta między sesjami. Wójt Gminy Lutowiska pełnił nadzór nad pracą
Urzędu oraz wydał zarządzenia w sprawie:
1. Wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy – 4 zarządzenia,
2. Przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie- antena radioliniowa KPPS w
Ustrzykach Dolnych,
3. Powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
4. Naboru na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w Gminnym Centrum Informacji,
5. Ustalenia terminów przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków.

Ad. 7
W wolnym wnioskach Przewodniczący Rady Gminy odczytał petycje jaka została skierowana
do Wójta Gminy Pana Krzysztofa Mroza.
Wójt Gminy przekazał petycję do Przewodniczącego Rady Gminy w celu zajęcia stanowiska
przez Radnych.
Radny Mirosław Piela zadał pytanie Wójtowi o proces zamiany gruntów. Wójt odpowiedział,
że jest to bardzo długa procedura, która może się ciągnąć latami.
Kolejne pytanie Radny Mirosław Piela złożył Przewodniczącemu Rady Gminy jako
mieszkańcowi sołectwa Ustrzyki Górne, czy ze strony mieszkańców padła jakaś forma
rekompensaty dla Gminy, w związku z poniesionymi stratami finansowymi. Przewodniczący
odpowiedział, że jeżeli parking zostałby przeniesiony w drodze zamiany gruntów to Gmina
mogłaby zarabiać ale na to jest potrzebna duża ilość czasu, natomiast mieszkańcy mają wiele
pomysłów.
Radna Monika Mizgała-Janc zapytała o jakiej zamianie gruntów jest mowa. Wójt gminy
wytłumaczył, że jest to pomysł mieszkańców żeby zamienić grunty, na których są tymczasowe
miejsca parkingowe. Chęć mieszkańców jest taka żeby zamienić to na działkę chociażby na
taką blisko strażnicy na krzyżówce na Wołosate, gmina wybudowałaby miejsca parkingowe
żeby oddać grunt, gdzie są aktualnie tymczasowe miejsca parkingowe.
Przewodniczący poprosił o zajęcie stanowiska przez Radnych w sprawie działania parkingu do
czasu wyjaśnienia sprawy.
Głos zabrała Pani Radna Diana Sura-Drapała „Myślę, że my również potrzebujemy czasu.
Jeżeli chodzi o przetarg na dzierżawę tego parkingu, do 9 listopada jest termin składania ofert,
a 15 jest otwarcie, więc dajmy sobie trochę czasu”.
Wójt Gminy Lutowiska oznajmił, że przetarg i tak zostanie przeprowadzony, ponieważ Wójt
nie będzie narażał Gminy na stratę pieniędzy. Stanowisko Radnych miało być tylko wsparciem
i opinią do momentu kiedy uda się stworzyć nowy parking. Jeżeli Radni nie zajmą stanowiska
to Pan Wójt sam odpiszę na tę petycję.

Radni gminy Lutowiska jednogłośnie poprzez podniesienie ręki zajęli stanowisko w sprawie
kontynuowania przetargu na dzierżawę miejsc parkingowych w Ustrzykach Górnych przez
Pana Wójta.
Przewodniczący poinformował Radnych jakie pisma wpłynęły do teczki Przewodniczącego:
dotyczące oświadczeń majątkowych, została wysłana odpowiedź na petycję oraz
Przewodniczący otrzymał zaproszenie od Prezydenta Miasta Krosna na uroczystości.

Ad.8
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Ostrowski podziękował i zamknął XXIX obrady sesji
Gminy Lutowiska.

Na tym protokół zakończono i podpisano: Natalia Kopacz

