
Protokół nr XXXIII/2021 

z  XXXIII sesji Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

Obrady rozpoczęły się o godz. 1005, a zakończyły się o godz. 1035 

Sesja odbyła się na Sali Narad Urzędu Gminy Lutowiska. 

Radni obecni:, Ryszard Lubaczewski, Monika Mizgała–Janc, Marek Ostrowski, Mirosław 

Piela, Halina Polakiewicz, Agata Kazienko, Halina Fejdasz – Mucha, Mastyła Roman, Jacek 

Dopart, Andrzej Żołądź, Diana Sura-Drapała, Paweł Stańko, Grzegorz Zubel 

Radni nieobecni: Wioletta Kubicka, Beata Lisowska  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Lutowiska 

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

Lutowiska na 2021 rok.  

5. Uchwalenie Budżetu Gminy Lutowiska na rok 2022 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Lutowiska 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży 

Radnym Gminy Lutowiska. 

8. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

 

Ad. 1 

Pan Marek Ostrowski Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich Radnych na sesji, Pana 

Wójta Krzysztofa Mroza, Panią Skarbnik, Sołtysów oraz wszystkich słuchaczy.  

Pan Przewodniczący poinformował, o nagrywaniu i transmisji na żywo obrad sesji i otworzył 

obrady XXXIII 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 XXXII 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. 

Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1000 zł: 

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 zmniejsza się o 11 200zł 

Dział 754, rozdział 75412, paragraf 0870 zwiększa się o 11 200zł 

Dział 756, rozdział 75601 paragraf 0350 zwiększa się 2 205zł 

Dział 756, rozdział 75616 paragraf 0310 zmniejsza się o 2 205zł 

Dział 758, rozdziały 75816 paragraf 6090 zmniejsza się na kwotę 60 000zł 

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 2180 zwiększa się o 60 000zł  

Dział 855, rozdział 85504, paragraf 2690 zwiększa się o 1000zł  

 

Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 000zł: 

Dział 855, rozdział 85504, paragraf 4010 na kwotę 1000zł  

 

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na ogólną kwotę 60 000zł: 

Dział 801, rozdział 80101, paragrafy 4240 i 6060 na ogólną kwotę 60 000zł 

Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań inwestycyjnych 

współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 dotyczący  

laboratoriów przyszłości. 

Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 

kwotę 3 500 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 3500 zł i przeznacza się na sfinansowanie 

zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,  w części stanowiącej dochód gminy w kwocie 

9 057 zł przeznacza się na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej 

międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 

zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 

9 057 zł. 

 



Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

Uchwała nr XXXIII/173/2021 została podjęta jednogłośnie. 

 

 Ad.5  

Dochody budżetu na 2022 r. zaplanowano w wysokości 12 744 223,00 zł w tym plan dochodów 

bieżących wynosi  11 389 223,00 zł, plan dochodów majątkowe wynosi 1 355 000,00 zł w tym 

dochody ze sprzedaży majątku 170 000 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych (Polski Ład) w kwocie 1 185 000 zł. 

Wydatki w 2022 r. planuje się na kwotę 14 293 227,55 zł w tym wydatki bieżące planuje się na 

kwotę 11 299 781,44 zł i wydatki majątkowe na kwotę 2 993 446,11 zł.  

Planowany deficyt budżetowy na 2022 rok w kwocie 1 549 004,55 zł będzie pokryty 

przychodami  jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach w wysokości 1 303 004,55 zł oraz zaciągniętego kredytu bankowego w 

wysokości 360 000 zł. 

W roku budżetowym 2022 planuje się rozchody w wysokości 114 000 zł tj. spłata dwóch rat 

pożyczki długoterminowej po 57 000 zł, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i 

oczyszczalni ścieków w Lutowiskach”. Termin spłaty ostatniej raty pożyczki przypada na 2025 

rok. 

Pani skarbnik odczytała dwie pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Rzeszowie: Uchwałę Nr 7/10/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. składu orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Lutowiska na rok 2022 oraz Uchwałę Nr 7/103/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. składu 

orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lutowiska na 2022 rok, opinie są pozytywne. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

Uchwała nr XXXIII/174/2021  została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska 

przedstawiła Pani Skarbnik. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutowiska została sporządzona na lata 2022-2028.   

Do opracowana prognozy wzięto pod uwagę dane ze sprawozdań z wykonania budżetu  za 

lata 2018 -  2020  oraz za trzy kwartały roku 2021, prognozowane dochody i wydatki za IV 



kwartał 2021 roku. Na lata 2023 - 2028 przyjęto  prognozowany  średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%. 

 

 Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-

2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów 

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 

bieżące do dochodów bieżących budżetu.  

W 2022 roku planuje się jedno przedsięwzięcie do realizacji w okresie dłuższym niż rok                            

tj. zadanie pn. „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy”, które realizowane 

jest od 2021 r.  

Pani Skarbnik przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Uchwałę 

Nr 7/10/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie 

uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska na lata 2022-2028, opinia 

jest pozytywna. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

Uchwała nr XXXIII/175/2021 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 7 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży 

Radnym Gminy Lutowiska przedstawił Pan Wójt informując, że uchwała ma za zadanie 

wyrównanie stawek do aktualnie obowiązującego prawa między innymi do Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku.  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

Uchwała nr XXXIII/176/2021  została podjęta 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym 

się.  

 

Ad.8 

Informację o pracy Wójta między sesjami przedstawił Wójt Gminy Lutowiska informując, że 

od ostatniej sesji pełnił bieżący nadzór nad pracą urzędu oraz brał udział w obradach. Pan 

Wójt podziękował Skarbnikowi gminy Lutowiska za przygotowanie Uchwały Budżetowej na 

2022 rok. Na zakończenie Pan Wójt Krzysztof Mróz złożył wszystkim serdeczne życzenia z 

okazji nadchodzącego Nowego Roku.  

 

Ad.9  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał Pan Radny Ryszard Lubaczewski zwracając 

się z prośbą do Wójta o oznakowanie drogi nr  565/2, ponieważ w czasie gdy są duże opady 



śniegu most jest niewidoczny i może ktoś z tego mostu się zsunąć. Pan Wójt zaproponował, 

żeby Pan Radny pokazał dokładnie, w którym to jest miejscu po zakończonej sesji. Następnie 

głos zabrała Radna Monika Mizgała-Janc, która podziękowała za wykonanie oświetlenia w 

miejscowości Pszczeliny. Kolejną osobą, która zabrała głos była Pani Sołtys miejscowości 

Dwernik, poruszyła temat podwyżek dla Sołtysów, skierowała pytanie do Wójta oraz do Rady 

Gminy w jaki sposób Sołtysi mają zwrócić się o podwyżkę. Pan Wójt zaproponował, żeby 

Komisja Budżetowa zaprosiła Państwa Sołtysów na jedno ze swoich posiedzeń w celu 

omówienia podwyżek.  

Na koniec głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Lutowiska Pan Marek Ostrowski 

składając życzenia noworoczne dla Radnych Gminy oraz mieszkańców.   

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIII sesji Rady Gminy Lutowiska.  

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: Natalia Kopacz  


