Protokół nr XXXVII/2022
z XXXVII sesji Rady Gminy Lutowiska z dnia 24 maja 2022 r.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1000, a zakończyły się o godz. 1110.
W sali narad Urzędu Gminy Lutowiska.
Radni obecni:, Ryszard Lubaczewski, Monika Mizgała–Janc, Marek Ostrowski, Mirosław
Piela, Halina Polakiewicz, Mastyła Roman, Jacek Dopart, Diana Sura-Drapała, Grzegorz
Zubel, Wioletta Kubicka, Beata Lisowska, Agata Kazienko, Halina Fejdasz – Mucha
Radni nieobecni: Andrzej Żołądź, Paweł Stańko,
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Lutowiska.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy
Lutowiska na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Lutowiska na lata 2022 – 2026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lutowiska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 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, Panią Skarbnik, Sołtysów, Radnych a także wszystkich słuchaczy.
Pan Przewodniczący poinformował, o nagrywaniu i transmisji na żywo obrad sesji i otworzył
obrady XXXVII sesji Rady Gminy Lutowiska.
Ad.2
Obecnych jest 13 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 XXXVI 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 18 648,00zł w tym:
-Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, paragrafy 0960, 2020
kwota 15 575,00 zł,
Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 świadczenia wychowawcze, paragrafy 0920, 0940 kwota
3 073,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 18 648,00 zł w tym:
-Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, paragrafy 4170, 4300,
4430 kwota 15 575,00 zł,
Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 świadczenia wychowawcze, paragrafy 2910, 4560 kwota
3 073,00 zł.
W paragrafie 2 dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na ogólną kwotę
70 000zł w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Projekty techniczne do
wniosków do Polskiego Ładu” na paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Uchwała nr XXXVII/196/2022 została podjęta jednogłośnie.
Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi przedstawiła Pani Skarbnik informując, że
w związku z otrzymanymi darowiznami na pomoc Ukrainie bez szczegółowo sprecyzowanego
celu darowizny, ustala się, że środki otrzymane w formie takiej darowizny zostaną
przeznaczone na sfinansowanie zakupu żywności, środków czystości, materiałów
opatrunkowych i lekarstw, które zostaną przekazane do Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej – Dom Polski w Samborze.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu oraz przedstawienie stanowiska komisji.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Uchwała nr XXXVII/197/2022 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Lutowiska na lata 2022-2026. Program jest uchwalany co
5 lat. Na posiedzeniu komisji pracownik odpowiedzialny za program mieszkaniowy
szczegółowo przedstawił wszystkie informację Radnym.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Uchwała nr XXXVII/198/2022 została podjęta jednogłośnie.
Ad.8
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Lutowiska, została odczytana treść uchwały, następnie Przewodniczący poinformował,
że statut został poprawiony do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
Głos zabrał Pan Mirosław Piela, że nie do końca zgadza się, że były wprowadzone do statutu
tylko poprawki kosmetyczne, ponieważ dotyczyło to podstawy prawnej, czy też niezgodności
z ustawą samorządową. Pan Mirosław Piela zadał pytanie czy Komisja Statutowa pracowała
sama, czy z pomocą specjalisty przy tworzeniu statutu. Przewodniczący Rady Gminy
odpowiedział, że komisja pracowała i konsultowała się z radcą prawnym.
Pan Radny Piela powiedział, że postępowanie nadzorcze poprzednio podjętej uchwały
dotyczącej statutu wiąże się również z kosztami jakie poniosła gmina oraz z błędami radcy
prawnego.
Radna Diana Sura-Drapała zwróciła się do Radnego Mirosława Pieli, że Radni nie posiadają
wiedzy prawniczej, w związku z tym korzystają z pomocy radcy prawnego zatrudnionego przez
Urząd Gminy. Co do postępowania nadzorczego zostały wymienione punkty, nie te które
zostały dodane ale te które już wcześniej były zawarte w statucie z 2003 roku. Radna zwróciła
uwagę, że nie myli się ten, co nic nie robi i przypomniała sytuację z poprzedniej komisji na,
której uchwała przygotowana przez Pana Radnego Mirosława Pielę nie była prawidłowa
i gdyby nie czujność pozostałych Radnych, prawdopodobnie uchwała zostałaby poddana
postępowaniu nadzorczemu.
Radny Mirosław Piela odpowiedział Radnej Dianie Sura-Drapała, że ten projekt uchwały
kosztował jedno posiedzenie sesji, natomiast uchwała statutowa po zaczerpniętych
informacjach z księgowości kosztowała już 6000 zł.
Do sesji dołączyła Pani mecenas i zabrała głos wyjaśniając, że statut składa się ze 120 punktów,
natomiast biuro prawne wojewody zakwestionowało jedynie kilka punktów. Pani mecenas
kontaktowała się z biurem wojewody i uzyskała informację, że w statucie nie powinny być
zawarte punkty, które są w ustawie o samorządzie gminnym, czy w ustawie o pracownikach
samorządowych i należy to wykreślić. Biuro prawne wojewody czuwa nad całym
województwem i jest przyjęta pewna linia by statuty były takie same, bądź bardzo podobne do
siebie. Nie należy stawiać zarzutów komisji Statutowej, ponieważ nie zbierała się nadmierną
ilość razy w przeciwieństwa do niektórych komisji.
Uchwała nr XXXVII/199/2022 została podjęta jednogłośnie

Ad.9
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lutowiska.
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że w dniu 23.05.2022r odbyło się posiedzenie komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, następnie poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą komisji Skarg
Wniosków i Petycji. Przewodnicząca komisji wyjaśniła, że skarga dotyczy postanowienia
odmawiającego uzgodnienia projektu podziału działek. Skarga była wniesiona przez PPR-H
Bronowo sp. z o.o.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji poddała głosowaniu projekt uchwały, 5 głosów było za
przy 1 głosie wstrzymującym się.
Radny Mirosław Piela poprosił o udostępnienie protokołu z komisji. Przewodnicząca komisji
poinformowała, że jest 3 dni na dostarczenie protokołu.
Radny Mirosław Piela zwrócił się do Pani mecenas z pytaniem czy nie jest błędem
proceduralnym brak protokołu w momencie podejmowania uchwały dotyczącej skargi.
Pani Mecenas odpowiedziała, że istotne jest głosowanie na komisji, a nie protokół.
Uchwała nr XXXVII/200/2022 została podjęta 10 głosami za, przy 3 głosach przeciw.
Ad.10
Informację o pracy Wójta między sesjami rozpoczęła Pani Iwona podając informację związane
z uchwałą podjęta 12 kwietnia 2022 roku ,która upoważnienia Pana Wójta do zmian w budżecie
w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zarządzeniem Wójta do budżetu wprowadzono
401 233zł.
Pan Wójt poinformował, że od ostatniej sesji pełnił nadzór nad pracą Urzędu Gminy Lutowiska
oraz wydał zarządzenia w sprawie:


wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2022 rok- 5 zarządzeń



zmiany

składu

osobowego

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych w Lutowiskach,


zmiany składu osobowego Zespołu do realizacji Programu Priorytetowego „CZYSTE
POWIETRZE”,



zmiany składu osobowego Komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków
z funduszu oraz oceny zmiany wniosków z funduszu sołeckiego.

W czasie od poprzedniej sesji Pan Wójt brał udział w:
- spotkaniu ze spółką Bieszczady w sprawach organizacyjnych,
- spotkaniu ze Starostą Bieszczadzkim w sprawie dróg powiatowych,
- zebraniu sołtysów,
- zebraniu zarządu gmin parkowych w sprawie subwencji ekologicznej dla gmin posiadających
na swoim terenie obszary chronione,
- spotkaniu przedstawicieli LKP lasów bieszczadzkich w sprawie organizacji „Dnia Żubra”,

- zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego,
- spotkaniu w Państwowej Straży Pożarnej z komendantem w sprawie przekazania samochodu
pożarniczego Scania do Gminy Lutowiska,
- spotkanie z komendantem Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych w sprawie wsparcia
w okresie letnim,
- uroczystościach 3-majowych upamiętniających Konstytucję 3 Maja,
- kontroli stan infrastruktury turystycznej -ścieżki trzy kultury.
Pan Wójt poinformował, że zostały udzielone dwie odpowiedzi na pismo Pani Radnej Agaty
Kazienko w sprawie wsparcia rozwoju telefonii komórkowej, niestety pisma są negatywne.
Pan Wójt zaprosił radnych do współpracy w sprawie uchwały krajobrazowej, która dotyczy
banerów i reklam w gminie. Poinformował o wpłynięciu pisma dot. sklepu w Dwerniku.
Obecnie jedyny sklep, który funkcjonował został zamknięty. Mieszkańcy nie mają gdzie
zakupić podstawowych produktów. Pan Wójt zwrócił się do Radnych i Sołtysów, że jeżeli
znajdzie się chętna osoba do otwarcia sklepu całorocznego w Dwerniku, gmina podsiada tam
działki i Pan Wójt chętnie podejmie rozmowy w tym temacie.
Radna Monika Mizgała-Janc poprosiła o rozwinięcie tematu w sprawie subwencji ekologicznej
oraz samochodu pożarniczego dla OSP Lutowiska.
Pan Wójt odpowiedział, że w dniu dzisiejszym będzie możliwość pooglądania samochodu,
ponieważ przyjedzie PSP by Radni mogli go zobaczyć. Na temat subwencji ekologicznej Pan
Wójt odpowiedział, że w gminach gdzie są Parki Narodowe lub Parki krajobrazowe nie istnieje
możliwość inwestowania w infrastrukturę czy budowania fabryk, w związku z tym takie gminy
otrzymują subwencję ekologiczną.
Pani Radna Monika Mizgała-Janc poprosiła jeszcze o przedstawienie tematu realizacji
projektów do Polskiego Ładu.
Pan Wójt odpowiedział, że gmina jest przygotowana do przetargów, problemem jest
zblokowanie przetargów przez rosnące ceny, brak dostawców i wykonawców.
Radny Mirosław Piela poprosił o podanie składu nowych członków komisji rozstrzygania
wniosków sołeckich, oraz poprosił o więcej informacji na temat dróg powiatowych
w Skorodnym oraz na odcinku Chmiel-Zatwarnica. A kolejne pytanie było skierowane do Pani
skarbnik odnośnie skąd zostaną pozyskane pieniądze na samochód dla OSP.
Pani Skarbnik odpowiedziała Panu Radnemu, że to jest wielki dylemat, ponieważ aktualnie nie
wiadomo o jakiej kwocie jest mowa.
Pan Wójt odpowiedział na pytanie Pana Radnego, że nowym członkiem komisji jest Pani Anna
Dybała, natomiast jeżeli chodzi o drogi to ze strony Wójta została wyrażona deklaracja na

wkład własny w celu remontu drogi w Skorodnym. Polityczna wola jest i chęć działania Pana
Starosty tylko są problemy środowiskowe. Pan Starosta mówił o remontach gdyby się nie udało
przebudować całej drogi, natomiast Wójt ma nadzieję, że przebudowa dojdzie do skutku.
Jeśli chodzi o Osuwisko to nie ma gwarancji, że wykonanie drogi tam będzie na stałe, ponieważ
osuwisko jest czynne, natomiast będą poodejmowane działania w celu naprawy tego odcinka
drogi. Pan Radny Mirosław Piela powiedział, że osuwisko od paru lat jest ustabilizowane od
strony Sanu. Mieszkańcy nie wymagają nowego większego pasa drogi, tylko wylania asfaltu
na tej szerokości jezdni jaka jest.

Ad.11
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrała:
Radna Monika Mizgała-Janc zapytała czy w sprawie modernizacji placu w Ustrzykach
Górnych coś się zmieniło.
Pan Wójt odpowiedział, że plac w planach jest do przerobienia na miejsce obsługi podróżnych
plus plac sołecki, natomiast na razie nic się nie zmieniło, jedynie otrzymano informację od
Parku, że działki w drodze zamiany nie otrzymamy.
Radna Diana Sura-Drapała oznajmiła, że Radni nie chcieliby żeby powtórzyła się sytuacja z
poprzedniego roku, gdzie pieniądze przeznaczone dla sołectwa Ustrzyki Górne nie zostały
wykorzystane.
Pan Radny Mirosław Pila poprosił Wójta o uporządkowanie, co będzie realizowane w gminie,
co dokładnie kryje się pod nazwą inwestycje. Pan Wójt zobowiązał się do przygotowania na
następną sesję informacji o inwestycjach.
Ad.12
Przewodniczący zamknął obrady XXXVII sesji Rady Gminy Lutowiska.

Na tym protokół zakończono i podpisano: Natalia Kopacz

