
Protokół nr XXXIV/2021 

z  XXXIV sesji Rady Gminy Lutowiska z dnia 25 stycznia 2022 r.   

 

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

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość/zdalny tryb 

obradowania. 

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

Piela, Halina Polakiewicz, Halina Fejdasz – Mucha, Mastyła Roman, Jacek Dopart, Andrzej 

Żołądź, Diana Sura-Drapała, Grzegorz Zubel, Wioletta Kubicka, Beata Lisowska 

Radni nieobecni: Paweł Stańko, Agata Kazienko 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Lutowiska 

4. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Lutowiska oraz planów pracy 

komisji stałych Rady Gminy na 2022 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Lutowiska na lata 2022-2027. 

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

stanowiącej mienie komunalne. 

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

stanowiącej mienie komunalne. 

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

stanowiącej mienie komunalne. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska 

10. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

 

Ad. 1 

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

Wójta Krzysztofa Mroza, Panią Sekretarz, Kierownika GOPS-u oraz wszystkich słuchaczy.  

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

obrady XXXIV sesji Rady Gminy Lutowiska. 



Przewodniczący Rady gminy poinformował o zmianie porządku obrad, został wykreślony 

punkt 8 porządku obrad. Nowy porządek obrad przedstawia się następująco: 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Lutowiska 

4. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Lutowiska oraz planów pracy 

komisji stałych Rady Gminy na 2022 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Lutowiska na lata 2022-2027. 

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

stanowiącej mienie komunalne. 

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

stanowiącej mienie komunalne. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska 

9. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie obrad sesji. 

 

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 XXXIII sesji Rady Gminy Lutowiska. Nie było uwag ze strony Radnych, protokół 

został przyjęty 12 głosami za, przy jednym głosie nie oddanym. 

 

Ad.4  

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Lutowiska oraz planów pracy komisji 

stałych Rady Gminy na 2022 rok przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, poinformował, że 

18 stycznia na posiedzeniu wspólnym został opracowany ramowy plan pracy Rady Gminy oraz 

przy obecności Przewodniczących Komisji stałych zostały ustalone plany pracy komisji. 

Uchwała nr XXXIV/177/2022 została podjęta jednogłośnie.  

 

 

 



Ad.5  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Lutowiska na lata 2022-2027 przedstawił kierownik GOPS-u Pan Hubert Tuleja.  

W związku z zakończeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Lutowiska na lata 2016-2021 przystąpiliśmy do opracowania nowej strategii na lata 2022-2027. 

Do opracowania strategii zostały wykorzystane dane statystyczne pozyskane z Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych, Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach 

Dolnych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach. Strategia została 

opracowana przy pomocy koordynatora Krajowego Ośrodka Kształcenia Administracji w 

Krakowie. Do badań nad strategią zostali ankietowani mieszkańcy Gminy Lutowiska, Badania 

zostały przeprowadzane w listopadzie 2021 roku udział wzięło 100 anonimowanych 

ankietowanych. Ankieta była umieszczona na stronie internetowej w formie elektronicznej. 

Istotą badania było poznanie opinii względem wybranych problemów społecznych: problemu 

uzależnień, zjawiska przemocy, problemu ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, 

zdrowia, bezrobocia, ocena warunków życia, form pomocy rodzinie oraz problemów osób 

starszych.  

W Gminie Lutowiska łącznie 93,00% badanach dorosłych mieszkańców przyznało, że zna 

rodziny, które są dotknięte ubóstwem. Rekomenduje się stworzenie form pomocy dla osób 

ubogich: zasiłki i świadczenia, stypendia, organizacja akcji dożywienia dzieci i młodzieży 

pochodzących z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób 

dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób 

niepełnosprawnych.  

Według łącznie 68,00% badanych mieszkańców oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych 

na terenie gminy jest „raczej” i „z pewnością” niewystarczająca. Zaleca się dostosowywanie 

miejsc użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej 

diagnozy wynika, iż jednym z problemów osób niepełnosprawnych są bariery architektoniczne 

- wskazuje na nie 64,00% ankietowanych mieszkańców. Istniejące w przestrzeniach 

publicznych newralgiczne bariery i utrudnienia takie jak brak chodników, podjazdów czy 

wyznaczonych miejsc parkingowych powinny zostać rozwiązane poprzez lepsze dostosowanie 

infrastruktury technicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Rekomenduje się materialną pomoc dla osób starszych – 46,00% ankietowanych wskazało 

ubóstwo jako główny problem, z którym borykają się osoby starsze.  

Warto także edukować społeczeństwo, w tym osoby zmagające się z problemem uzależnień i 

ich rodziny, iż nadużywanie alkoholu czy narkotyków nie jest jedyną przyczyną przemocy i 

aby powstrzymać przemoc w rodzinie nie wystarczy poddać się leczeniu uzależnienia. 

Mieszkańcy przyznają, że znają rodziny wieloproblemowe oraz dzieci z takich rodzin 

(53,00%). Należy zwiększyć kontrolę rodzin, które mogą dopuszczać się zaniedbań wobec 

swoich dzieci. Zdaniem ankietowanych na terenie Gminy Lutowiska wśród dzieci i młodzieży 

występuje problem sięgania po  alkohol i papierosy (68,00%). Dane zebrane od mieszkańców 

pokazują, iż problem uzależnień od komputera i Internetu wśród dzieci i młodzieży jest istotny 

w Gminie Lutowiska - 63,00% respondentów uważa, że to największe zagrożenie dla 

najmłodszych mieszkańców.  

Uchwała nr XXXIV/178/2022 została podjęta jednogłośnie.  

 



Ad. 6  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

stanowiącej mienie komunalne przedstawił Pan Wójt poinformował, że uchwała ta jak i 

kolejna dotyczą dzierżawy terenów pod garaże-blaszaki w miejscowości Smolnik. 

Uchwała nr XXXIV/179/2022 została podjęta jednogłośnie.  

Ad.7 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

stanowiącej mienie komunalne przedstawił Pan Wójt poinformował, że uchwała ta jak i 

poprzednia dotyczą dzierżawy terenów pod garaże-blaszaki, w miejscowości Lutowiska. 

Uchwała nr XXXIV/180/2022 została podjęta jednogłośnie.  

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Lutowiska przedstawił Wójt Gminy Krzysztof Mróz informując, że 

aktualizacja tego regulaminu jest nam potrzebna do wód polskich w sprawie ustalenia stawek 

za wodę, a aktualizacja ta związana jest ze zmianą Prawa budowlanego dotyczącą przyłączy do 

sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Radna Monika Mizgała-Janc zaproponowała by w BIP urzędu pojawiły się wzory umów i 

wnioski o przyłączenie. 

Uchwała nr XXXIV/181/2022 została podjęta jednogłośnie.  

Ad. 9  

Informacje o pracy Wójta miedzy sesjami przedstawił Pan Wójt. „Od ostatniej sesji pełniłem 

nadzór nad pracą Urzędu oraz uczestniczyłem w spotkaniu Bieszczadzkiego Związku 

Komunikacyjnego oraz wydałem zarządzenia w sprawie: 

 wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok (2x) 

 wniesienia przez Gminę Lutowiska wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu 

udziałów w spółce GZGK, 

 ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i 

obrony cywilnej w Gminie Lutowiska w 2022 roku, 

  ustalenia dodatkowych dni wolnych do pracy w Urzędzie Gminy Lutowiska w 

zamian za święto przypadające w sobotę, 

 upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach 

dodatków osłonowych, 

 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze 

przetargu nieograniczonego 2 x  (Plac Targowy i Punkt widokowy) 



 kontroli wykonywania zadań obronnych przez jednostki organizacyjne Gminy 

Lutowiska. 

Radna Monika Mizgała-Janc zadała pytanie skierowane do Wójta o streszczenie informacji po 

spotkaniu  Bieszczadzkiego Zawiązku Komunikacyjnego. 

Pan Wójt poinformował, że związek uzyskał kilkumilionową dotację na przewóz pasażerski, w 

związku z tym będziemy przystępowali do przetargu na nowy rok szkolny z dofinansowaniem, 

mamy nadzieję, że koszt biletu będzie niższy. 

 

Ad.10 

Wolne wnioski i zapytania- brak dyskusji. 

 

Ad.11 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Ostrowski zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy 

Lutowiska. 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: Natalia Kopacz  

 

 

 

 

 


