
Protokół nr XXXV/2022 

z  XXXV sesji Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 marca 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęły się o godz. 1000, a zakończyły się o godz. 1230. 

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, Paweł 

Stańko, Agata Kazienko 

Radni nieobecni: - 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Lutowiska. 

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

Lutowiska na 2022 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Lutowiska. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

9. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz 

potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2022. 

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach 

za rok 2021 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/181/2022  Rady Gminy 

Lutowiska z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody             

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska w celu przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lutowiska biorących udział   

w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/2018r. Rady Gminy 

Lutowiska, z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 

Lutowiska odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu 

publicznym. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Lutowiska na lata 2022, 2023, 2024, 2025. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lutowiska. 

17. Informacja o realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie gminy Lutowiska w roku 2021. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2022 roku. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki       

i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi. 

20. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

21. Wolne wnioski i zapytania. 

22. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 

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

Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Komendantów placówek Straży Granicznej oraz Państwowej 

Straży Pożarnej, a także wszystkich słuchaczy.  

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

obrady XXXV sesji Rady Gminy Lutowiska. 

Ad.2  

Obecnych jest 15 radnych, obrady są prawomocne, Rada Gminy Lutowiska jest władna 

podejmować uchwały. 

Ad.3  

Przewodniczący zaproponował wykreślenie punktu 20 z porządku obrad z powodu 

nieobecności Pana Wójta oraz zmianę treści uchwały z punktu 15. Radni jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowali zmianę porządku obrad. Nowy porządek obrad przedstawia się 

następująco: 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Lutowiska. 

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

Lutowiska na 2022 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Lutowiska. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 



9. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz 

potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2022. 

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach 

za rok 2021 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/181/2022  Rady Gminy 

Lutowiska z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody              

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska w celu przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lutowiska biorących udział   

w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/2018r. Rady Gminy 

Lutowiska, z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 

Lutowiska odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu 

publicznym. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Lutowiska na rok 2022. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lutowiska. 

17. Informacja o realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie gminy Lutowiska w roku 2021. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2022 roku. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki          

i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi. 

20. Wolne wnioski i zapytania. 

21. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Ostrowski poinformował, że Radni otrzymali 

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

został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.5  

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska 

na 2022 rok przedstawiła Pani Skarbnik Iwona Mielcarek.  

Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 133 781,00 zł w tym: 

-Dział 754, rozdział 75421, paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów                               

i darowizn w postaci pieniężnej (Pomoc Ukrainie) o 3000zł, 

-Dział 756, rozdział 75618, paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o 77 610,00zł , 



-Dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o 27 663,00zł, 

-Dział 801, rozdział 80104, paragraf 0830 Wpływy z usług o 25 508,00. 

Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę  1 005 577,04 zł  w tym: 

 

-Dział 010, rozdział 01043, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Lutowiska o 300 000,00zł, 

 

-Dział 600, rozdział 60004, paragraf 4430 Różne opłaty i składki o 65 283,00, 

-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Projekty techniczne do wniosków do Polskiego Ładu o 300 000,00 zł, 

 

-Dział 750, rozdział 750230, paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych - Zakup wielofunkcyjnego samochodu dostawczego na cele utrzymania                              

i konserwacji gminnej infrastruktury turystycznej o kwotę 226 857,29 zł, 

-Dział 754, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 20 000,00 zł, 

-Dział 801 Oświata i wychowanie o 38 498,00 zł, 

-Dział 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o 44 938,75 zł, 

-Dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 zł. 

 

W paragrafie 2 Zmienia się §3 Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na rok 2022                             

nr XXXIII/174/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w następujący sposób: w ustępie 1 „Różnica 

miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu” kwotę 1 549 004,55 zł  

zastępuje się kwotą 2 420 800,59 zł „który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) „przychodów 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” kwotę 1 303 004,55 zł, zastępuje się 

kwotą 1 874 800,59 zł, 

2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 

246 000 zł, 

dodaje się zapis: 

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości  kwotą 

300 000,00 zł. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Uchwała nr XXXV/182/2022 została podjęta jednogłośnie.  

 

 

 



Ad. 6 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska 

przedstawiła Pani Skarbnik informując, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

dokonuje się w związku z dostosowaniem wieloletniej prognozy finansowej do danych 

zawartych w uchwale budżetowej. Zmienił się: plan dochodów, plan wydatków oraz zmienił 

się wynik budżetu. Wszystkie te zmiany zostały wprowadzone, w związku z tym należy podjąć 

uchwałę. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

Uchwała nr XXXV/183/2022 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 7 

 

Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki zreferowała Pani Skarbnik. Uchwała dotyczy funduszu na 2023 

rok, kwota funduszu to ponad 200 tys. zł. W roku 2021 zostało zrealizowane zadanie majątkowe 

na 120 tys. zł, natomiast 80 tys. zł było przekazane na wydatki bieżące. Pani Skarbnik 

poinformowała, że gmina otrzymuje zwrot z funduszu sołeckiego z wykonanych wydatków                 

w następnym roku ale ten zwrot już został zmniejszony w tej chwili do 12%..  

Radny Mirosław Piela zabrał głos odnośnie funduszu sołeckiego informując, że środki                    

z funduszu nie idą tylko na oświetlenie ale również na załatanie dziur w drodze. Lokalna 

społeczność dzięki funduszowi sołeckiemu może sama decydować co stworzyć w ramach tych 

środków. Fundusz sołecki działa na aktywizację starzejącego się społeczeństwa. 

Sołtys Dwernika wraz z Sołtysem Lutowisk poparli słowa Radnego. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego wyraziła zadowolenie, że od pewnego czasu 

fundusz sołecki jest wyodrębniany. Przewodnicząca komisji poinformowała, że Radni zwracali 

się z prośbą do Pana Wójta by w momencie określanie funduszu sołeckiego spotkać się                           

z Sołtysami i omówić jak najlepiej byłoby zaplanować wykorzystanie środków majątkowych. 

Na spotkaniu komisji poddano głosowaniu projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, członkowie komisji 

jednogłośnie byli przeciw.  

Uchwała nie została podjęta: 11 głosów przeciw, 2 głosy za oraz 2 głosy wstrzymujące.  

 

Ad.8  

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego: 

Pierwszą informację przedstawił Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach 

Dolnych Emil Szmyd, powitał wszystkich zgromadzonych oraz podziękował za zaproszenie 

następnie zostały przedstawione informację o stanie bezpieczeństwa oraz działalności 

komendy. Komendant określił powierzchnię ochrony, wspominając, że pomoc jednostek OSP 

jest bardzo ważna. Następnie zostały określone główne zagrożenia powiatu, liczba osób, które 



są zatrudnione w PSP w Ustrzykach Dolnych, ilość jednostek OSP oraz sprzęt jakim dysponuje 

PSP. Komendant PSP podziękował i pochwalił jednostkę OSP Lutowiska za czynny udział                   

w akcjach ratowniczych i gotowość bojową.  

Radna Monika Mizgała- Janc po przedstawieniu przez komendanta PSP informacji                                   

o hydrantach zapytała kto prawnie odpowiada za gotowość hydrantów.  

Komendant PSP odpowiedział, że za hydranty odpowiada gmina. W związku z tym Radna 

Monika Mizgała-Janc zapytała czy możliwe jest nawiązanie współpracy w celu uzyskania 

środków na poprawienie jakości hydrantów.  

Komendant poinformował, że jako Państwowa Straż Pożarna nie są w stanie pomóc, natomiast 

należałoby napisać jakiś projekt w celu uzyskania środków na naprawę hydrantów.  

Radna Monika Mizgała-Janc zaproponowała by zastanowić się nad poprawą jakości hydrantów 

za środki z funduszu sołeckiego.  

Następnie głos zabrał komendant Straży Granicznej Bochnak Waldemar przedstawił obszar 

działania SG Czarna od miejscowości Rabe po Żurawin, ochrania granicę państwową długości 

15 km 720 m, podstawowym zadaniem jest ochrona granicy państwowej i zwalczanie przeciw 

działaniu nielegalnej migracji. Od 24 lutego na Ukrainie jest wojna, stan bezpieczeństwa 

mieszkańców pogranicza nie uległ zmianie, jest bezpiecznie. Cała fala uchodźców koncentruje 

się w przejściach granicznych na ścianie wschodniej, w Krościenku, Medyce, Korczowej. 

Obecnie sytuacja jest stabilna. Komendant zwrócił się z prośbą o przekazywanie informacji             

w przypadku zaobserwowania wszelkich zdarzeń zjawisk, osób które mogą być związane                       

z nielegalną migracja. 

Ostatnia informację przekazał starszy chorąży sztabowy Pan Marek Płeszka SG Ustrzyki 

Górne. W ostatnim czasie placówka wykryła 16 przypadków nielegalnego przekroczenia 

granicy wbrew przepisom, z Ukrainy do Polski o charakterze udzielania ochrony 

międzynarodowej na terytorium Polski dokonane przez 34 osoby. Wszyscy to obywatele 

Ukrainy- mężczyźni uciekali z powodu inwazji Rosyjskiej na Ukrainę. Mężczyźni złożyli 

wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Polski i otrzymali zaświadczenia TZTC. 

Ponadto w trakcie kontroli ruchu drogowego i innych czynności służbowych funkcjonariusze    

z Ustrzyk Górnych wylegitymowali 1121 osób i skontrolowali 501 pojazdów.  

 

Ad. 9 

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeby 

związane z realizacją zadań na rok 2022 przedstawiła Pani Zofia Strzępka. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lutowiskach od stycznia 2012 r. realizuje zdania wynikające 

 z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Zadania, które do nas należą to opracowany plan na 3 lata, który realizujemy zapewniamy 

rodziną przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dostęp 

do specjalistycznego poradnictwa, organizujemy szkolenia dla tych rodzin, współfinansujemy 



pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, tworzymy sprawozdania rzeczowo-finansowe, jest 

prowadzony monitoring sytuacji dziecka z rodziną zagrożoną  lub  przeżywającą trudności.                   

W 2021 roku asystent pracował z sześcioma rodzinami, które wychowywały 13 dzieci. 

Potrzeby związane z realizacją zadania na 2022 rok pozostały na poziomie roku ubiegłego. 

Ad.10  

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach za rok 

2021 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022 również 

przedstawiła Pani Zofia Strzępka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach jest jednostką  

organizacyjną i budżetową Gminy Lutowiska. Działa w oparciu o statut oraz ustawy. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje na poziomie lokalnym i wykonuje zadania 

skierowane  na wsparcie i na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Lutowiska.  

Działania Ośrodka są zbieżne z lokalna polityką  społeczną i zgodne z realizacją  celów Strategii  

Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy. Podstawowym aktem prawnym na podstawie 

którego funkcjonuje Ośrodek jest ustawa o pomocy społecznej. Ponadto w Ośrodku 

realizowane są zadania  wynikające z innych aktów prawnych, a w szczególności: ustawy                   

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych,  ustawy 

o pomocy osobom  uprawnionym do alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                         

w rodzinie, ustawy o dodatkach energetycznych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy 

o karcie dużej rodziny, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego. W roku 2021 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutowiskach 

pracowała następująca liczba osób  : 

-   3 pracowników socjalnych- zatrudnionych na czas nieokreślony; 

 -  1 głównego księgowego; 

-   1 urzędnika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny; 

-   1 urzędnika realizującego świadczenia wychowawcze; 

-   1 asystent rodziny-zatr. na ½ etatu- finansowane  w części z  budżetu państwa. 

 

Po zakończeniu wystąpienia Pani Zofii Strzępki o godz. 11.30 nastąpiła 15 minutowa przerwa 

techniczna. Obrady zostały wznowione o godz. 11.45. 

 

Ad. 11 

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/181/2022  Rady Gminy Lutowiska 

z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody                           

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska przedstawiła Pani Sekretarz Wioletta 

Kozubal informując, że z powodów formalnych i niedopełnienia procedury konieczne jest 

uchylenie i podjęcie nowej uchwały w celu poddania regulaminu do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

Uchwała nr XXXV/184/2022 została podjęta jednogłośnie.  

Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Lutowiska w celu przekazania go do zaopiniowania organowi 



regulacyjnemu przedstawiła Pani Sekretarz, krótko informując, że jest to pokłosie poprzedniej 

uchwały.  

Uchwała nr XXXV/185/2022 została podjęta jednogłośnie.  

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lutowiska biorących udział w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu przedstawił Jakub Doliwa: ustawa                 

o Ochotniczych Strażach Pożarnych została uchwalona 17 grudnia, obowiązuje od nowego roku 

i zgodnie z zapisami tej ustawy Rada Gminy ustala ekwiwalent dla strażaków.  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

Uchwała nr XXXV/186/2022 została podjęta jednogłośnie.  

Ad.14 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/2018r. Rady Gminy Lutowiska,                   

z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lutowiska odstępstwa od 

zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym przedstawił Pan Mirosław 

Piela, Przewodniczący komisji. Poinformowano, że uchwała dotyczy umożliwienia spożywania 

alkoholu podczas zabaw organizowanych w sołectwach. Komisja pozytywnie zaopiniowała 

wniosek, który wpłynął od sołectw, następnie wniosek został złożony do oceny Panu Wójtowi, 

a teraz należy przyjąć uchwałę.  

Uchwała nr XXXV/187/2022 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad.15 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska na rok 2022 

przedstawił Przewodniczący Rady Gminy informując o zmianach, które zaszły w Programie. 

Uchwała nr XXXV/188/2022 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 16 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lutowiska przedstawił Przewodniczący 

Komisji Statutowej Pan Andrzej Żołądź: w związku z tym, że statut był uchwalony 20 lat temu, 

zaszło wiele zmian, został przygotowany nowy Statut Gminy Lutowiska.  

Następnie Radni zagłosowali.  

Uchwała nr XXXV/189/2022 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 17 

 

Informację o realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt” na terenie gminy Lutowiska w roku 2021 odczytała Pani Lucyna 

Lubaczewska-Bieniek. Realizacja programu oraz jego zakres uzależniony był od wysokości 

środków finansowych, jakie zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2021 rok. Była to kwota 



w wysokości  8 500,00 zł. W ramach obowiązków, jakie ciążą na gminie zgodnie z w/w ustawą, 

gmina Lutowiska w 2021 roku na zadania związane z bezdomnymi zwierzętami wydała środki 

budżetowe w wysokości 2 531,00 zł. Środki wydatkowano w następujący sposób; 

 sterylizacja, kastracja, badanie kliniczne, transport 2-ch  kotów wolno żyjących wydano 

kwotę 1 559,19 zł 

 opieka nad dzikim zwierzęciem, transport, opieka wydatkowano kwotę 971,81 zł. 

 

Ad. 18 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2022 roku przedstawiła 

Pani Lucyna Lubaczewska-Bieniek: Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zatwierdzenie go uchwałą jest, ustawowym 

obowiązkiem wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt zgodnie art. 11 a, który zobowiązuje 

Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania zjawisku bezdomności zwierząt.  

Realizacja programu oraz jego zakres uzależnione są od wysokości środków finansowych.                 

Na 2022 r. zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 8 000,00 zł.  

W kwocie tej ujęte zostały wydatki, związane z umieszczeniem i transportem bezdomnych 

zwierząt w schronisku oraz zabiegi sterylizacji i kastracji, usypianie ślepych miotów oraz zakup 

karmy dla wolno żyjących kotów. 

Komisja Ochrony Środowiska, Turystyki i Zabytków jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Uchwała nr XXXV/190/2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.19  

 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników produktami rolnymi przedstawiła Pani sekretarz.  

Pani sekretarz odniosła się do wniosku, który został złożony przez Pana Mirosława Pielę 

odnośnie zakazu sprzedaży alkoholu w tym regulaminie- nie został on uwzględniony, ponieważ 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody podkarpackiego w stosunku do ościennej gminy stanowi, 

że wprowadzenie tych zakazów wykracza poza granice upoważnienia do podjęcia 

przedmiotowej uchwały.  

Uchwała nr XXXV/191/2022 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad.20  

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrała Pani Sekretarz, która w imieniu Pana Wójta 

podziękowała za pomoc w organizowaniu pomocy dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy 

Lutowiska. 



Następnie głos zabrał  Pan Radny Mirosław Piela odnośnie boiska w Zatwarnicy. 

Poinformował, że została zorganizowana akcja zbierania podpisów pod protestem zamknięcia 

boiska przez Sołtysa Zatwarnicy.  Pan Mirosław Piela zaprzeczył, że chce zamknąć boisko. 

Boisko, które znajduje się w Zatwarnicy jest własnością Lasów Państwowych, jest to skład,                 

a nie boisko. W związku z tym zostały wywieszone informację, że Sołtys nie ponosi 

odpowiedzialności za przebywanie na terenie boiska i skutków  które później mogą z tego tytułu 

wynikać. Pan Radny zaproponował by Nadleśnictwo Lutowiska i Urząd Gminy Lutowiska 

zawarli umowę w tej sprawie, a pracownik gminny, który będzie wyznaczony miał ten teren w 

swoim zakresie obowiązków, wziął odpowiedzialność za skutki powstałych  zdarzeń na terenie 

boiska. 

Ad.21  

Przewodniczący zamknął obrady XXXV sesji Rady Gminy Lutowiska.  

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: Natalia Kopacz  


