
Protokół nr XXXVI/2022 

z  XXXVI sesji Rady Gminy Lutowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęły się o godz. 1015, a zakończyły się o godz. 1130. 

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

Piela, Halina Polakiewicz, Mastyła Roman, Jacek Dopart, Andrzej Żołądź, Diana Sura-Drapała, 

Grzegorz Zubel, Wioletta Kubicka, Beata Lisowska, Paweł Stańko, Agata Kazienko 

Radni nieobecni: Halina Fejdasz – Mucha 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Lutowiska. 

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

Lutowiska na 2022 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w 

zakresie zmian w budżecie i WPF. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

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

służbowej sołtysom.  

9. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 

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

Wójta, Panią Skarbnik, a także wszystkich słuchaczy.  

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

obrady XXXVI sesji Rady Gminy Lutowiska. 

Ad.2  

Obecnych jest 14 radnych, obrady są prawomocne, Rada Gminy Lutowiska jest władna 

podejmować uchwały. 

 

 



Ad.3  

Radni jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Ostrowski poinformował, że Radni otrzymali 

protokół z XXXV 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 213 107,00 zł w tym: 

-Dział 750 Administracja Publiczna , rozdział 75095, paragraf  2057 o 147 800zł 

-Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801, paragraf 2920 o 4 706,00zł , 

-Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, paragraf 2700 

 o 60 601zł, 

Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę  213 701,00 zł  w tym: 

 

-Dział 750 Administracja Publiczna , rozdział 75095, paragraf  4217, 4437 o 147 800zł 

-Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101, paragraf 4110, 4120, 4790  o 4 706,00zł , 

-Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, paragraf 3110, 

4210 o 60 601zł, 

 

W paragrafie 2  w związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie art. 14 ust. 14 i 15 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy ustala się plan finansowy 

dochodów i wydatków dla zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy: 

Dochody: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, paragraf 

2700 kwota 60 601,00 zł 

Wydatki: Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395, paragraf 

3110, 4210 kwota 60 601,00 zł 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Uchwała nr XXXVI/192/2022 została podjęta jednogłośnie.  

 

 



Ad. 6 

 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 

r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian  

w budżecie i WPF. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przed samą sesją Komisja 

Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na podstawie propozycji przedstawionych przez Radnych, 

wprowadziła zmianę w uchwale w punkcie 2- zostanie dodany zapis o określeniu czasu 

upoważnienia na 6 miesięcy. Pan Wójt poprosił o argumentację z jakiego powodu Radni chcą 

wprowadzić zmianę w uchwale. Pan Wójt poinformował, że są to pieniądze, które są związane 

z ustawą o pomoc obywatelom Ukrainy, wydatkowane tylko i wyłącznie na katalog pomocy, 

który będzie w następnym punkcie obrad.  

Pan Radny Mirosław Piela zapytał czy ustawa nakazuje udzielenia upoważnienia Wójtowi. 

Pan Wójt odpowiedział, że bez zgody Rady i podjęcia uchwały nie można wypłacać środków. 

Okres trwania tej uchwały warunkuje ustawa rządu, która jest ustawą nadrzędna.  

Głos zabrała  Pani Skarbnik tłumacząc, że ustawa nie nakazuje tylko Rada może udzielić Panu 

Wójtowi upoważnienia do wprowadzania zmian. Rada Gminy nie musi udzielać upoważnienia 

ale będzie się to wiązało z odsyłaniem do Państwa Radnych każdej osoby, która przyjdzie po 

pomoc, przykładowo-wypłaty świadczenia w wysokości 40 zł na osobę za udzielenie noclegu 

obywatelowi Ukrainy, ponieważ to Radni będą decydować o szybkości wypłat. Pani skarbnik 

poinformowała o wysokich kosztach każdorazowego zwoływania sesji i komisji w celu 

wprowadzenia zmian do budżetu. 

Pan Radny Mirosław Piela oznajmił, że okres upoważnienia można przedłużyć z 6 miesięcy 

kolejną uchwałą.  

Pan Wójt poprosił o argumenty dlaczego uchwała ma być na okres 6 miesięcy. 

Radny Mirosław Piela oznajmił, że wynika to z ograniczonego zaufania do Wójta.  

Radna Diana Sura-Drapała poprosiła o ogłoszenie przerwy. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę- 10.34 

Obrady zostały wznowione o godzinie 10.45  

 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu i przedstawienie stanowiska komisji.  

Radna poinformowała, że podczas głosowania na 9 Radnych, 7 jest za przyjęciem uchwały bez 

ograniczenia czasowego, 1 głos jest przeciw oraz 1 wstrzymujący.  

 

Uchwała nr XXXVI/193/2022 została podjęta 12 głosami za, 1 głos był przeciw oraz 1 

wstrzymujący.  

 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawiła Pani Skarbnik informując, że 

na spotkaniu komisji Budżetowej uchwała została omówiona ale po szkoleniu, które 



zorganizowała Regionalna Izba Obrachunkowa, do uchwały zostały dodane punkty do zakresu 

pomocy.  

Zakres pomocy opisany przez Panią Skarbnik prezentuje się następująco:  

1) zakwaterowanie; 

2) zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego; 

3) zapewnienie środków transportu do miejsc zakwaterowania; 

4) finansowanie przejazdu środków transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu 

przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc 

zakwaterowania; 

5) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, 

6) transport dzieci i uczniów do miejsca, w którym zapewnia się im kształcenie, wychowanie 

i opiekę, 

7) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, 

8) pomoc pieniężna lub niepieniężna w zakresie pomocy społecznej, 

9) zorganizowanie pomocy humanitarnej, w tym zbieranie, segregowanie i transport darów, 

10) zorganizowanie zajęć integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i aktywizacji 

społecznej. 

Pan Radny Mirosław Piela zapytał, czy ta pomoc będzie odbywała się ze środków gminnych, 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że pomoc w tym zakresie będzie udzielana ze środków własnych. 

Pan Radny zapytał czy jest możliwa rekompensata tych środków ze strony rządowej. 

Pani Iwona odpowiedziała, że w obecnym momencie nie ma informacji w tym temacie.  

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i budżetu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Uchwała nr XXXVI/194/2022 została podjęta jednogłośnie.  

Ad.8  

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

służbowej sołtysom. Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, 

informując, że wpłynęło pismo do komisji od Sołtysów w sprawie podwyższenia diet. Komisja 

spotkała się z Sołtysami, został przygotowany projekt uchwały, podczas głosowania wszyscy 

jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali uchwałę. Następnie odbyło się głosowanie. 

Uchwała nr XXXVI/195/2022 została podjęta jednogłośnie 13 głosami za, przy 1 głosie 

wstrzymującym.  

Ad.9  

Informację o pracy Wójta między sesjami przedstawił Pan Wójt informując, że od ostatniej 

sesji pełnił nadzór nad pracą Urzędu Gminy Lutowiska oraz wydał zarządzenia w sprawie:  

 wprowadzenia pracy zdalnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                  

i zwalczaniem COVID-19; 



 sposobu przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania                         

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lutowiska; 

 wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2022 rok; (5 x) 

 organizacji i ustalenia zasad przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych przez Gminę Lutowiska w 2021 roku oraz oceny i kontroli 

realizacji zleconych zadań; 

 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej (część działki nr 143, 235, 224 w miejscowości Lutowiska - garaże); 

 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej (część działki nr 20 w miejscowości Smolnik – garaż); 

 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej (użyczenie lokalu spółce Bieszczady sp. z o.o.); 

 wprowadzenia „Regulaminu postępowania w sprawie przyjęcia oświadczeń                                   

o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego                                      

w Lutowiskach; 

 upoważnienia do załatwiania spraw ( prowadzenie postepowań w sprawach świadczenia 

pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy). 

 

Ad.10 

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał Pan Piotr K. w sprawie odcinka drogi Czarna-

Lutowiska, na którym pojawia się problem upadających drzew. „17 lutego upadło kolejne 

drzewo, przejeżdżając drogą widać miejscowe wycinki drzew, które nastąpiły po tym 

zdarzeniu”. Pan Piotr K zaproponował by podjąć działania odnośnie rozwiązania wyżej 

wymienionego problemu. Przewodniczący poinformował, że jest to droga wojewódzka, za 

którą gmina nie odpowiada, a grunty na których znajdują się drzewa należą do Lasów 

Państwowych. Pan Radny Paweł Stańko zabrał głos wyjaśniając, że drzewa stwarzają 

zagrożenie i należałoby skontaktować się z Nadleśnictwem, mimo, że ten problem jest już 

znany. Radny Stańko wspomniał, że podobne sytuacje są w innych gminach, czy innych 

województwach. Pan Wójt poinformował, że z zarządzania kryzysowego co roku informowani 

są zarządcy dróg i właściciele terenów okolicznych do usuwania i pilnowania tych 

drzewostanów.  



Następnie głos zabrał Pan Mirosław Piela podziękował Radnym i poinformował o decyzji 

nadzoru budowalnego w sprawie linii telekomunikacyjnej- firma została zobowiązana do 

naprawy linii. Radny Mirosław Piela podziękował Radnym, którzy również się do tego 

przyczynili. Linia została naprawiona na danych odcinkach.  

W kolejnej wypowiedzi Pan Radny Mirosław Piela poprosił Przewodniczącego Rady Gminy 

o zaczerpnięcie większej ilości informacji odnośnie funkcji członka Rady Społecznej przy 

Szpitalu. 

Radny Mirosław Piela skierował pytanie do Pana Wójta odnośnie drogi Smolnik-Zatwarnica, 

czy Pan Wójt posiada informacje o naprawie tego odcinka drogi.  

Pan Wójt odpowiedział, że wnioski są poskładane, a teraz jest okres oczekiwania na środki. 

Pan Radny Mirosław Piela poinformował, że uzyskał informacje odnośnie zakupu masy 

bitumicznej przez powiat i ubytki w drodze zostaną uzupełnione.  

Na konie Radny Mirosław Piela poinformował, że Sołtysi nie pełnią roli listonoszy , czy 

doręczycieli, jeśli jest potrzeba to przyczyniają się do pomocy w roznoszeniu worków na 

odpady, czy innych deklaracji ale robią to z własnej dobrej woli.  

Następnie głos zabrała Sołtys Stuposian Pani Weronika Szpiech w celu podziękowania za 

podwyższenie diety dla sołtysów. Pani Sołtys poprosiła o przedstawienie dokładnych 

informacji zawartych w uchwale, Radni poinformowali, że uchwała jest dostępna na stronie 

Urzędu Gminy. Pani Weronika zadała pytanie czy Sołtysi mają obowiązek uczestnictwa  

w sesjach, na co Pani Radna Diana Sura-Drapała odpowiedziała, że ponieważ Sołtysi wyrażali 

chęć uczestnictwa i jest to zapisane w statucie to zostało to ujęte w uchwale. Przewodniczący 

wytłumaczył, że Radni za swoją nieobecność w obradach sesji w ogóle nie pobierają diety, 

natomiast dieta Sołtysów zostanie jedynie obniżona o 25%. Sołtys sołectwa Lutowiska poprosił 

o przeprowadzenie kontroli kompostowników, w celu skontrolowania dzikiego wysypiska na 

drodze gminnej. 

Na koniec głos zabrał Wójt Gminy Krzysztof Mróz w związku z nadchodzącymi Świętami 

Wielkanocy Pan Wójt przekazał wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne.  

 

Ad.11 

Przewodniczący zamknął obrady XXXVI sesji Rady Gminy Lutowiska.  

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: Natalia Kopacz  


