
Protokół nr XXX/2021 

z  XXX sesji Rady Gminy Lutowiska z dnia 23 listopada 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, Grzegorz Zubel 

Radni nieobecni: Paweł Stańko, Diana Sura-Drapała 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Lutowiska. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy 

Lutowiska na 2021 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

stanowiącej mienie komunalne. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXIX/158/2021 Rady Gminy 

Lutowiska z dnia 26 października 2021 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na 2022 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022 -2025. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non 

profit pod firmą „BIESZCZADY” 

12. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. 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 XXX 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 XXIX sesji Rady Gminy Lutowiska. Nie było uwag ze strony Radnych, protokół 

został przyjęty jednogłośnie.  

Następnie nastąpiła zmiana porządku obrad, Przewodniczący odczytał nowy porządek obrad. 

Radni jednogłośnie, pozytywnie zagłosowali o przyjęciu nowego porządku obrad poprzez 

podniesienie dłoni.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Lutowiska. 

4. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XX/107/2020 Rady Gminy Lutowiska  z 

dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz 

Uchwały Nr XXIX/158/2021 Rady Gminy Lutowiska  z dnia 26 października 2021 

roku o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy 

Lutowiska na 2021 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

stanowiącej mienie komunalne. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na 2022 rok. 



10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022 -2025. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non 

profit pod firmą „Bieszczady” 

12. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie obrad sesji. 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XX/107/2020 Rady Gminy Lutowiska  z dnia 27 

listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz Uchwały Nr XXIX/158/2021 Rady 

Gminy Lutowiska  z dnia 26 października 2021 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Nastąpiła 2 minutowa przerwa techniczna. Następnie Radni przystąpili do głosowania.  

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki i Zabytków przedstawiła 

stanowisko komisji. Po długiej analizie uchwały Komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała uchwałę.  

Uchwała nr XXX/159/2021 Rady Gminy Lutowiska została podjęta jednogłośnie.  

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przedstawił Wójt Gminy Lutowiska wyjaśniając, że przekroczyliśmy finanse z 

tego paragrafu, na którym są wpływy z opłat za odbiór odpadów i musimy dołożyć 82 000zł. 

W związku z tym uchwała pomoże to uregulować.  

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki i Zabytków odczytała uzasadnienie 

do uchwały. Następnie poprosiła o pozytywne przyjęcie uchwały. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała uchwałę.  

Uchwała nr XXX/160/2021 Rady Gminy Lutowiska została podjęta jednogłośnie. 

Nastąpiła 5 minutowa przerwa techniczna 10.18-10.22 Następnie wznowiono obrady sesji. 

 

Ad.6  

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały budżetowej Gminy Lutowiska 

na 2021 rok omówiła Pani Skarbnik. 

Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 23 879,34 zł: 

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095, paragraf 0970, 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób.., rozdziały 75601,75618, 75619, 

paragrafy 0350,0480,0270 

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195, paragraf 2180, 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026, paragraf 2460. 



 

Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 23 879,34zł : 

 

W dziale 851 Ochrona Zdrowia, w rozdziałach 85154, 85195, w rozdziałach 4210, 4010, 

4120, 4210, 4360, 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziały 90005, 90026, 

paragrafy 4170, 4300. 

 

W paragrafie drugim został dodany zapis w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 

Szkoły podstawowe wydatki majątkowe „Laboratoria Przyszłości”, kwota 36 000zł 

W dziale 3 zostały dokonane przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i 

paragrafami na ogólna kwotę 170 000zł.  

Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przedstawiła Pani Halina Fejdasz- 

Mucha. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

Uchwała nr XXX/161/2021 Rady Gminy Lutowiska została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

przedstawił Pan Wójt. Stawki podatku od środków transportowych nie były zmieniane od 10 

lat, natomiast teraz stawki się zmieniają.  

Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu ponownie przedstawiła Pani Halina 

Fejdasz- Mucha. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

Uchwała nr XXX/162/2021 Rady Gminy Lutowiska została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.8  

Projekt w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej 

mienie komunalne przedstawił Pan Wójt wyjaśniając, ze jest to dzierżawa dotycząca 

ogródków działkowych.  

Uchwała nr XXX/163/2021 Rady Gminy Lutowiska została podjęta jednogłośnie. 

Ad. 9 

Projekt Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok przedstawił Pan 

Jakub Doliwa. Projekt programu powstał w Urzędzie został poddany konsultacjom 

społecznym zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Podczas konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi. 

Program jak co roku zawiera te same elementy: zasady współpracy finansowej oraz 

pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi. Jako priorytetowe zadania na przyszły rok 

określone zostały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Uchwała nr XXX/164/2021 Rady Gminy Lutowiska została podjęta jednogłośnie 

 



Ad.10 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2025 przedstawił Pan Marian Skaliński. 

Radna Monika Mizgała-Janc poprosiła by po krótce przedstawić co zostało dotychczas 

zrobione. Pan Marian Skaliński poinformował o zmianach jakie zaszły w miejscowości 

Pszczeliny, Lutowiska, Zatwarnica i Stuposiany. W Zatwarnicy zostały wykopane studnie, w 

Lutowiskach został zamontowany filtr do uzdatniania wody, w Stuposianach wykonano 

studnię oraz przyłącze, które przechodzi przez drogę. Pan Skaliński poinformował, że środki 

są zabezpieczone na kolejne działania.  

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki i Zabytków przedstawiła 

stanowisko Komisji. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała uchwałę.  

Uchwała nr XXX/165/2021 Rady Gminy Lutowiska została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością non profit 

pod firmą „BIESZCZADY” przedstawił Pan Wójt Krzysztof Mróz wyjaśniając, że w nowo 

wybudowanym obiekcie, po przeprowadzonej analizie prawnej należy otworzyć spółkę, która 

będzie zatrudniała osoby do pracy osoby z naszego terenu.  

Radna Monika Mizgała-Janc skierowała pytanie do Pana Wójta na jakiej zasadzie będzie 

powołany zarząd spółki. 

Pan Wójt odpowiedział, że właścicielem spółki będzie Wójt gminy Lutowiska i Wójt będzie 

powoływał zarząd spółki. 

Pan Radny Grzegorz Zubel zapytał czy spółka będzie dofinansowana z projektu. 

Pan Wójt odpowiedział, że spółka  będzie dofinansowana z programu, będą środki na 

zatrudnienie osób. Jest to spółka nastawiona nie na zysk ale na zatrudnienie.  

Radna Monika Mizgała-Janc zapytała ile osób będzie miało możliwość pozyskania pracy. 

Pan Wójt odpowiedział, że będzie to 10 osób.  

Uchwała nr XXX/166/2021 Rady Gminy Lutowiska została podjęta 12głosami za, przy 1 

głosie wstrzymującym się.  

 

Ad.12  

Informację o pracy Wójta między sesjami przedstawił Wójt Krzysztof Mróz prowadził nadzór 

nad bieżącą pracą Urzędu oraz wydał zarządzenia w sprawie: 

- trzy zarządzenia w sprawie  wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy , 

- powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lutowiskach, 

- pobierania opłat za usługi drukowania, kopiowania, kserowania, skanowania, bindowania i 

laminowania, wykonywane w Urzędzie Gminy Lutowiska, 



- określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy 

Lutowiska, 

-projektu Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska oraz projektu w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na 2022 rok,  

- udziału gminy Lutowiska w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania w 

ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. 

„PATROL-21”, 

-  rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do wykonywania prac spisowych związanych z 

Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku. 

 

Ad.13. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach nie była prowadzona dyskusja. 

 

Ad.14  

Przewodniczący podziękował i zamknął XXX Obrady Sesji Rady Gminy Lutowiska.  

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: Natalia Kopacz  


