
  

Protokół nr XXXVIII/2022 

z  XXXVIII sesji Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

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

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, Wioletta 

Kubicka, Beata Lisowska, Agata Kazienko, Halina Fejdasz – Mucha,  Andrzej Żołądź, Paweł 

Stańko. 

Radni nieobecni: Grzegorz Zubel, 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Lutowiska. 

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Lutowiska za 2021 rok. 

a) Przedstawienie raportu o stanie gminy  

b) Debata nad raportem o stanie gminy.  

c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutowiska wotum zaufania. 

6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 

2021 rok. 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy Lutowiska za 2021 rok. 

a) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy Lutowiska za 2021 rok. 

b) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2021 

rok. 

c) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2021 rok. 

d) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 

2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

e) Przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Wójta Gminy Lutowiska. 

f) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku 

Komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Lutowiska.  

g) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutowiska 

za 2021 rok. 

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

Lutowiska na 2022 rok. 



9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVI/195/2022 z dnia 12 

kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży 

służbowej sołtysom. 
13. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

14. Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury w Gminie Lutowiska. 

15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego 

w roku 2021  
16. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

Ad. 1 

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

Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Sołtysów, przybyłych gości, a także wszystkich 

słuchaczy.  

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

obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Lutowiska. 

Ad.2  

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

podejmować uchwały. 

 

Ad.3  

Przewodniczący poinformował, że nastąpi zmiana w porządku obrad. Zostanie dodany punkt 

w celu podjęcia uchwały. Radni jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad. 

 

Ad.4 

Po dodaniu punktu do porządku obrad ponownie Radni oddali głos w sprawie przyjęcia 

porządku obrad po wprowadzonych zmianach. Jednogłośnie porządek obrad został 

zaakceptowany.  

 

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:  

 

1.  Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie porządku obrad. 

5. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Lutowiska. 

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Lutowiska za 2021 rok. 

a) Przedstawienie raportu o stanie gminy  

b) Debata nad raportem o stanie gminy.  

c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutowiska wotum zaufania. 



7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 

2021 rok. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy Lutowiska za 2021 rok. 

h) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy Lutowiska za 2021 rok. 

i) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2021 

rok. 

j) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2021 rok. 

k) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 

2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

l) Przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Wójta Gminy Lutowiska. 

m) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku 

Komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Lutowiska.  

n) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutowiska 

za 2021 rok. 

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

Lutowiska na 2022 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVI/195/2022 z dnia 12 

kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży 

służbowej sołtysom. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Lutowiska zgodnie z 

właściwością.  
15. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

16. Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury w Gminie Lutowiska. 

17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego 

w roku 2021. 
18. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

Ad.5  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Ostrowski poinformował, że Radni otrzymali 

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

został przyjęty jednogłośnie.  

 

 

 

 



Ad.6 

a) Przedstawienie raportu o stanie gminy- Raport o stanie Gminy za 2021 rok przedstawił 

Pan Wójt Krzysztof Mróz, informując, że zgodnie  z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), wójt co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności 

wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

b) Debata nad raportem o stanie gminy. 

Podczas debaty głos zabrał Pan Mirosław Piela. 

Pan Mirosław Piela poinformował, że jest Radnym drugiej kadencji i zauważa, że 

większość inwestycji majątkowych jest realizowane w Lutowiskach, co jest niesprawiedliwe 

wobec pozostałych sołectw. Następnie Radny odniósł się do stanu budżetu gminy, który jest 

nieoptymistyczny. „Sprzedawanie działek ma zasilić budżet ale obawiam się, że będziemy 

zaciągać kolejne pożyczki by budżet ratować” 

 

Głos zabrał Wójt Gminy informując, że uwagi Pana Radnego nie dotyczą raportu o stanie 

gminy, a o tym powinna być debata.   

 

Pan Radny Mirosław Piela przypomniał, że jako Radny drugiej kadencji ocenia całokształt 

stanu gminy, a od pewnego czasu praca gminy opiera się na „przerzucaniu dokumentów”. 

Jeżeli chodzi o pozyskane środki, jednym z punktu są dotacje na odbiór azbestu. Pan Radny 

poinformował, że azbest był nieodbierany przez 3 lata, ponieważ nie były pisane 

wnioski w latach poprzednich. Odnośnie gospodarki komunalnej Radny Mirosław Piela zwrócił 

się do Pana Wójta informując, że mienie komunalne jest traktowane nieodpowiednio. W wielu 

miejscowościach gminy panuje nieład.  

Pan Radny Mirosław Piela zabrał głos w sprawie programu opieki nad zwierzętami, ponieważ 

problem bezpańskich psów istnieje i Pan Radny zmierzał się z tym problemem. Co do 

współpracy z organizacjami Pan Radny nie widzi rozwoju współpracy z innymi organizacjami 

oprócz współpracy ze Słowacją. Powinno się zwrócić uwagę na zabytki, które są zaniedbane.  

Pan Mirosław Piela poinformował, że woli wnioski składać do organów, które są nad gminą, 

ponieważ sprawy są rozwiązywane bez zbędnej zwłoki, a odpowiedzi są konkretne.  

 

   

Pozostali Radni nie wnosili uwag do raportu o stanie gminy.  

 

 

c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutowiska wotum zaufania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu i nie uzyskaniu bezwzględnej większości głosów 

ustawowego składu rady gminy Wójt nie otrzymał wotum zaufania. 

6 głosów było za, 6 głosów wstrzymujących, 2 głosy przeciw.  

Uchwała nr XXXVIII/201/2022 nie została podjęta. 

  

 

 



Ad. 7. 

Bilans z wykonania budżetu Gminy Lutowiska za 2021 r. 

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego to podstawowe sprawozdanie 

finansowe. Zawiera informacje dotyczące: stanu środków pieniężnych na początek i na koniec 

roku, zrealizowanego wyniku budżetu  (nadwyżka/deficyt) oraz stanu należności i zobowiązań. 

Aktywa na koniec roku wynoszą 3 587 740,52 zł w tym środki pieniężne budżetu w kwocie  

3 520 834,76 zł oraz należności i rozliczenia w łącznej kwocie 66 905,76 zł: m.in. udział gminy 

w podatku dochodowym za m-c XII/2021 r. do budżetu te środki wpłynęły w styczniu 2022 r. 

w wysokości 66 905,76 zł. 

Pasywa na koniec roku wynoszą 3 587 740,52 zł w tym: zobowiązania finansowe  

długoterminowe w kwocie  456 000 zł (pożyczka z WFOŚiGW), zobowiązania wobec budżetu 

na kwotę 9 093,73 zł (niewykorzystane dotacje od Wojewody za 2021 r. w wysokości 3 777,67 

zł,  podatek VAT za grudzień 2021 płatny do 25 stycznia 2022 r. w wysokości 5 286,61 zł, 

opłata za udostępnienie danych osobowych 29,45 zł), pozostałe zobowiązania w kwocie 225,03 

zł, aktywa netto budżetu w wysokości 2 990 022,76 zł na tą kwotę składa się nadwyżka budżetu 

za 2021 rok w wysokości 1 497 046,25 zł i skumulowany wynik budżetu (nadwyżka) z lat 

ubiegłych w kwocie 1 492 976,51 zł. W pozycji „Rozliczenia międzyokresowe” ujmuje się 

subwencję oświatową na styczeń 2022 r.  w wysokości 132 399 zł.  

Łączny bilans jednostki budżetowej 

Łączny bilans jednostki budżetowej obejmuje dane wynikające z bilansów jednostek 

budżetowych w tym: 

- Urzędu Gminy, 

- Zespołu Szkół, 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Aktywa na koniec roku 2021 r. wynoszą 33 105 778,52 zł w tym: 

- aktywa trwałe w kwocie 31 326 313,44 zł, w tej pozycji mieszczą się: wartości niematerialne 

i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe w wartościach netto, czyli po odjęciu umorzenia, 

należności długoterminowe (są to należności za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości dwóch działek rozłożone na raty), a także 

długoterminowe aktywa finansowe czyli udziały gminy w Gminnym Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.  w Lutowiskach. 

- aktywa obrotowe w kwocie 1 710 713,50 zł, w tej pozycji mieszczą się zapasy, należności 

krótkoterminowe w tym zaległości podatkowe, pożyczki mieszkaniowe z ZFSŚ po odjęciu 

odpisów aktualizujących  oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych.   

Pasywa na koniec roku wynoszą 33 105 778,52  zł w tym: 

- fundusz w wysokości 32 280 983,67 zł, na który składa się fundusz jednostki – dane 

przeniesione ze sprawozdania Zestawienie zmian funduszu jednostki oraz wynik finansowy – 

dane przeniesione z rachunku zysków i strat,  



- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  w wysokości 824 794,85 zł w kwocie tej mieszczą 

się zobowiązania, które powstały w grudniu, a zostały zapłacone w styczniu następnego roku 

m.in. podatek dochodowy, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne i zobowiązania 

z tytułu dostaw i usług, sumy depozytowe na zabezpieczenie wykonania umów.  

- fundusze specjalne  w wysokości 218 787,67 zł  czyli Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych i rezerwy na zobowiązania w kwocie 67 011,10 zł.  

 

Łączny rachunek zysków i strat  

Łączny rachunek zysków i strat jednostki obejmuje dane wynikające z rachunków zysków i 

strat jednostek budżetowych: 

- Urzędu Gminy, 

- Zespołu Szkół, 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Sprawozdanie to obejmuje: 

1) Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej w kwocie 15 571 136,15 zł  w tej 

kwocie mieszczą się dochody budżetowe w wysokości 15 571 464,15 zł i zmiana stanu 

produktów w wysokości -328,00 zł, 

2) Koszty działalności operacyjnej w wysokości 12 084 338,86 zł w pozycji tej mieszczą się: 

amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników, pozostałe koszty rodzajowe  

i inne świadczenia finansowane z budżetu m.in. świadczenia społeczne oraz pozostałe 

obciążenia, 

3) Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 18 693,32 zł w pozycji tej mieszczą się przychody 

ze sprzedaży składników majątkowych.  

4) Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 83 358,55 zł, w kwocie tej mieszczą się odpisane, 

przedawnione, umorzone należności, koszty postępowania egzekucyjnego. 

5) Przychody finansowe w kwocie 3 256,13 zł, w kwocie tej mieszczą się odsetki od lokat 

bankowych i pozostałe odsetki. 

5) Koszty finansowe w kwocie 11 219,29 zł w pozycji tej mieszczą się odsetki od pożyczki 

długoterminowej z WFOŚ i GW w Rzeszowie oraz zwrócone do PUW w Rzeszowie  

świadczenie rodzinne z lat ubiegłych wraz z odsetkami. 

6) Zysk netto wynosi 3 414 168,90 zł.  

 

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki 

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmuje dane wynikające z zestawień zmian 

w funduszu jednostek budżetowych: 



- Urzędu Gminy, 

- Zespołu Szkół, 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Sprawozdanie to pokazuje zmiany poszczególnych składników funduszu za bieżący i poprzedni 

rok obrotowy. Fundusz jednostki jest pieniężnym odzwierciedleniem majątku jednostki. 

Pozycje w sprawozdaniu ustalane są na podstawie szczegółowej ewidencji księgowej 

prowadzonej do konta 800 „Fundusz jednostki”.  

Fundusz na początku roku 2021 wynosił 29 282 667,51 zł.  

W ciągu roku wystąpiły zwiększenia na kwotę 26 623 782,96 zł w tym: 

- zysk bilansowy za rok ubiegły w kwocie 8 798 621,95 zł, 

- zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 14 038 474,27 zł, 

- środki na inwestycje w kwocie  3 786 630,74 zł, 

- inne zwiększenia  56,00 zł. 

Zmniejszenie funduszu na kwotę 27 039 635,70 zł, na tą pozycję składają się: 

- strata za ubiegły rok w wysokości 7 161 506,59 zł, 

- zrealizowane dochody budżetowe w kwocie  15 533 076,25 zł, 

- dotacje i środki na inwestycje  4 345 052,86 zł, 

Fundusz na koniec roku 2021 wynosi 28 866 814,77 zł. 

Ad.8  

a) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy Lutowiska za 2021 rok. 

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 7/23/2022 z dnia 4 

maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lutowiska 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, skład orzekający po rozpatrzeniu 

przedłożonego przez Wójta Gminy Lutowiska sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Lutowiska za 2021 rok postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Lutowiska za 2021 rok.  

b) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2021 rok. 

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 15 535 520,52 zł, co stanowi 98,42% 

planowanych dochodów. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę  13 372 491,73 zł,  dochody 

majątkowe  na kwotę 2 163 028,79 zł z tego ze sprzedaży majątku w wysokości 18 693,30 zł.   

Najważniejsze źródła dochodów,  które wpływają do budżetu gminy to:  

- wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od 

czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – 2 983 896,81 zł,    



- wpływy z opłat:  miejscowej, targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych,  za zagospodarowanie odpadami komunalnymi –826 459 zł, 

- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 1 561 530 zł, 

- subwencje: oświatowa,  równoważąca, wyrównawcza i uzupełnienie subwencji ogólnej  – 

3 612 995 zł, 

- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy – 401 219 zł, 

- rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości- 387 616 zł, 

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące – 3 081 461 zł,  

- dotacje celowe na zadania finansowane ze środków zagranicznych – 1 160 499 zł, 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18 693 zł, 

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania dla jednostek samorządu 

terytorialnego w wysokości 1 089 731 zł.   

Wydatki w 2021 r. zrealizowano w łącznej kwocie 14 038 474,27  zł w tym wydatki majątkowe 

na kwotę 2 307 310,98 zł i wydatki bieżące w wysokości  11 731 163,29 zł.  

W 2021 r. Gmina Lutowiska udzieliła  dotacji celowych na ogólną kwotę 576 422,12 zł: 

1. Podmioty sektora finansów publicznych 

Dział Rozdział  § Treść 
Kwota 

dotacji 
Wykonanie 

851     Ochrona zdrowia 23 636,00 23 227,00 

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 23 636,00 23 227,00 

    2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jst - dotacja 

dla Gminy Miejska Przemyśl na 

dofinansowanie Miejskiego Ośrodka 

Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu 

1 636,00 1 227,00 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego - dotacja dla 

Powiatu Leskiego na  dofinansowanie 

Poradni Leczenia Uzależnień w Ustrzykach 

Dolnych 

4 000,00 4 000,00 

    2800 

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych - dotacja dla Gminnego 

Ośrodka Kultury w Lutowiskach na 

realizację programu profilaktycznego 

18 000,00 18 000,00 



900     
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
232 923,60 190 510,67 

  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 232 923,60 190 510,67 

    2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego – dotacja dla 

Gminy Miasta Krosno  w zakresie zadania: 

utrzymanie czystości i porządku w Gminie  

232 923,60 190 510,67 

921     
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
269 184,45 269 184,45 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 195 184,45 195 184,45 

    2480 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury - dotacja 

dla Gminnego Ośrodka Kultury w 

Lutowiskach na bieżące koszty działalności 

instytucji kultury 

195 184,45 195 184,45 

  92116   Biblioteki 74 000,00 74 000,00 

    2480 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury - dotacja 

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Lutowiskach na bieżące koszty działalności 

instytucji kultury 

74 000,00 74 000,00 

      Razem 525 744,05 482 922,12 

    

    
2.  Podmioty spoza sektora finansów publicznych 

Dział Rozdział  § Treść 
Kwota 

dotacji 
Wykonanie 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
38 500 38 500 

  75412   Ochotnicze straże pożarne  38 500  38 500 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla 

OSP Dwernik na dofinansowanie zadania 

pn. „Remont strażnicy OSP Dwernik” 

 3 500  3 500 



    6230 

Dotacja dla jednostki OSP w Zatwarnicy na 

dofinansowanie zadania pn. „Zakupu  

samochodu pożarniczego” 

35 000 35 000 

921     
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
15 000 15 000 

  92120   
Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami 
15 000 15 000 

    2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie prac remontowych i 

konserwatorskich obiektów zabytkowych 

przekazane jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych – dotacja dla 

Parafii Rzymskokatolickiej w Dwerniku na 

dofinansowanie prac remontowych przy  

Kościele w Dwerniku  

15 000 15 000 

926     Kultura fizyczna  40 000 40 000 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej  40 000 40 000 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom - dotacja na 

podstawie otwartego konkursu ofert na 

zadania z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej 

udzielane na podstawie ustawy o 

organizacji pożytku publicznego i 

wolontariacie 

40 000 40 000 

      Razem 93 500,00 93 500,00 

 

 
 

12 zadań majątkowych zrealizowano w całości, jedno zadanie rozpoczęto  a zakończone nastąpi 

w 2021 r. realizację 5 zadań przesunięto na lata następne.   

 

W 2021 roku Gmina zrealizowała dwa zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej, wydatkowano kwotę 1 264 321,69 zł na realizację zadania „Rewitalizacja 

obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne ” wydatkowano kwotę 

1 010 853,50zł, na realizację zadania „Zagospodarowanie kompleksu festynowo 

- rekreacyjnego w Lutowiskach” wydatkowano kwotę 253 468,19 zł. 

 

Budżet na koniec roku zamknął się nadwyżką w kwocie  1 497 046,25 zł. 

W 2021 roku Gmina nie zaciągnęła żadnej pożyczki ani kredytu. Spłacono dwie raty pożyczki 

długoterminowej do WFOŚ i GW w Rzeszowie   w wysokości 114 000 zł. Zadłużenie na koniec 



roku wynosi 456 000 zł (pożyczka  długoterminowa  z WFOŚ i GW    w Rzeszowie), planowany 

termin spłaty przypada na 2025 rok.  

 

W 2021 roku Gmina Lutowiska nie posiadła wydzielonych rachunków dochodów oraz                      

nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji. 

 

c) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2021 rok.- brak dyskusji 

d) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2021 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.- Uchwała nr XXXVIII/202/ 2022 

została podjęta jednogłośnie. 

 

e) Przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Wójta Gminy Lutowiska.- Komisja Rewizyjna analizując dokumenty uwzględniła  kryteria 

gospodarności, celowości, rzetelności wydatkowanych środków stwierdza, że 

wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z przepisami prawa w trosce o dobro 

wszystkich  mieszkańców gminy. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentami i  

przeanalizowaniu sprawozdań finansowych za 2021 rok, sprawozdania  z wykonania 

budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu  oraz informacji  

o stanie mienia komunalnego postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu 

Gminy Lutowiska za 2021 rok. 

 

 

f) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Lutowiska.  

Przewodniczący Komisji odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 7/17/2022 

z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Lutowiska o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lutowiska z wykonania budżetu 

gminy za 2021 rok- uchwała została zaopiniowana pozytywnie.   

 

 

g) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutowiska za 

2021 rok. - Uchwała nr XXXVII/203/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Lutowiska za 2021 rok została podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie 

wstrzymującym.  

 

Ad. 9  

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska 

na 2022 rok przedstawiła Pani Skarbnik.  

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 259 487,02 zł   w tym: 

W dziale : 

700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 

paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 2 447,00zł 



750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, paragraf 0690 Wpływy z 

różnych opłat (5% dochodu gminy z wpływów z opłaty za udostępnianie danych osobowych)-

12zł 

750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu), paragraf 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich- 100 000zł 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75601 Wpływy z 

podatku dochodowego od osób fizycznych, paragraf 0910 Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 83zł 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618, paragraf 0460 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 30 000 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75619, paragraf 0270 

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym- 27 361,02zł 

758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego, paragraf 2920- 56 426,00zł 

758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920- 27 000zł 

801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 0960  Wpływy z 

otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- 9 950zł 

855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny-2zł 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania 

związane z gospodarką odpadami, paragraf 2460- 5 150zł 

926 Kultura fizyczna, rozdział 92605, paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 r.)- 1 056zł 

 

2.  Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę  259 487,02 zł  w tym: 

 

750 Administracja Publiczna, rozdział 75023 Urzędy Gmin, paragraf 6067 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa Gmina – 100 000zł  

 

801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe- paragrafy 4110, 4120, 4210, 

4300, 4790- 66 376,00 zł  

 

851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragrafy 4210, 4300 

-27 361,02zł 

 

852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, paragraf 4330 Zakup usług 

przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- 



60 600 zł 

 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania 

związane z gospodarką odpadami, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych- 5 150zł 

 

Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną 

kwotę  26 300,00 zł. 

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2022, 

wynikające z odrębnych ustaw: 

-  stosownie do art.  92 ust. 11 i ust. 21 w związku z art. 93  ustawy z dnia 26 października 1982 

r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1119 z późn. zm.) dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 

obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy w kwocie 27 361,02 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 27 361,02 zł.   

Zmienia się §8 Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na rok 2022 Nr XXXIII/174/2021                      

z dnia 30 grudnia 2021 r. w następujący sposób: 

Sołectwo Chmiel zadanie majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. 

„Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Chmielu” kwota 19 468,02 zł 

otrzymuje brzmienie „Wykonanie ekologicznej instalacji grzewczej w budynku Remizo-

Świetlicy w Chmielu wraz z dociepleniem stropu” kwota 19 468,02 zł.   

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

Uchwała nr XXXVIII/204/2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

Po głosowaniu nastąpiła 10 minutowa przerwa, następnie obrady zostały wznowione.  

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone 

w uchwale budżetowej na 2022 rok przedstawiła Pani Skarbnik informując, że rok szkolny , 

nie pokrywa się z rokiem budżetowym, natomiast Bieszczadzki Związek Komunikacyjny 

będzie ogłaszał przetarg na dowóz dzieci do szkoły w związku z tym występuje konieczność 

podjęcia tej uchwały.  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

Uchwała nr XXXVIII/205/2022 została podjęta jednogłośnie 

 

 



Ad.11 

Projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej z punktu 

11 porządku obrad oraz z punktu 12 przedstawił Wójt Gminy. Uchwały dotycząc dwóch 

działek, które są podzielone i przygotowane do sprzedaży.  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały dotyczący zarówno działki 573, jak i działki 577. 

Uchwała nr XXXVIII/206/2022 została podjęta jednogłośnie 

Ad. 12 

Uchwała nr XXXVIII/207/2022 została podjęta jednogłośnie 

 

Ad.13 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVI/195/2022 z dnia 12 kwietnia 

2022 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej 

sołtysom. Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżety, 

wyjaśniając, że nastąpiła zmiana w uchwale w punkcie 2. Komisja Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Uchwała nr XXXVIII/208/2022 została podjęta jednogłośnie 

Ad.14  

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Lutowiska zgodnie 

z właściwością.  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zebrała się w dniu 28.06.2022 roku  

w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Przedsiębiorstwa Produkcji rolno-handlowej 

"Bronowo" na działalność Wójta. Po rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody podkarpackiego 

z dnia 22.06.2022 r. dotyczącego uchwały XXXVII/200/2022 Rady Gminy Lutowiska  

w uzasadnieniu wojewoda napisała, że Rada Gminy Lutowiska nie ma właściwości do 

rozpatrzenia tej skargi, w sprawie uzgodnienia projektu podziału działek toczy się 

postępowanie administracyjne i skarga powinna być przekazana organowi przed którym toczy 

się postępowanie to jest samorządowe kolegium odwoławcze. Komisja jednogłośnie wnosi o 

przekazanie skargi organowi właściwemu do rozpatrzenia.  

Głos zabrał Radny Mirosław Piela informując, że uchwałę w sprawie diet oraz uchwałę  

w sprawie skargi zgłosił do biura nadzoru i kontroli. Pan Radny ma nadzieję na owocną 

współpracę z nowym Radcą prawnym oraz ma nadzieję, że nie będą już popełniane błędy, jak 

do tej pory w sprawie uchwał. 

Uchwała nr XXXVIII/209/2022 została podjęta jednogłośnie 

Ad.15 

Ocena zasobów pomocy społecznej.  

Ocena zasobów pomocy społecznej przedstawiła Pani kierownik GOPS-u. „ Ocen zasobów 

pomocy społecznej to głównie zestawienie tabelaryczne zawierające dane liczbowe dotyczące 

różnych dziedzin polityki społecznej w gminie. Dokument ten sporządzany jest do 30 kwietnia 



przekazywany jest on Radzie Gminy oraz Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej za 

pośrednictwem aplikacji statystycznej. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dwa programy  

1. ministerialny jest to posiłek w szkole i w domu w ramach tego programu opłacane są 

posiłki dla dzieci w szkole, wypłacane są świadczenia pieniężne na zakup posiłku, jest 

też możliwość udzielenia pomocy w postaci produktów żywnościowych. 

2. drugim takim programem w ramach którego gmina uczestniczy jest pomoc 

żywnościowa na lata 2014-2020. 

Ocena zasobów pomocy społecznej jest to dokument poglądowy, który ma posłużyć do 

planowania budżetu na rok następny i w ramach rekomendacji chciałam zwrócić uwagę aby 

szczególnie skupić się na zapewnieniu odpowiednich środków finansowych na realizację zadań 

szczególnie skierowanych do osób starszych, chorych, niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji. 

Radna Monika Mizgała-Janc zaproponowała nowej Pani kierownik GOPS-u by wyjść w teren 

i zobaczyć kto potrzebuje pomocy, ponieważ jest wielu mieszkańców, którzy wstydzą się prosić 

o pomoc.  

Pani kierownik również zwróciła się z prośbą żeby zgłaszać, jeżeli występują sytuacje, w 

których potrzebna jest pomoc.  

 
Ad. 16 

Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury w Gminie Lutowiska. Pierwsza wystąpiła Pani 

Joanna Florek z przedstawieniem informacji o bibliotece: „Zadaniem biblioteki jest 

gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz ich ochrona                  

i przechowywanie. W 2021 roku do biblioteki zakupiono 147 książek na kwotę 3858 zł. 

Zarejestrowano nowych czytelników 196, którzy wypożyczyli 3977  książek w tym: 1396 

dzieci i młodzież, 2310 dorośli oraz 271 literatury niebeletrystyczny. Biblioteka udostępnia                

1 czasopismo prowadzi również działalność ukierunkowaną na rozpowszechnianie 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach tej działalności udało się wspólnie ze szkołą 

podstawową w Lutowiskach zorganizować konkurs recytatorski jesienne wierszowanie                    

w którym wzięło udział 53 uczestników. Celem konkursu było rozbudzenie wrażliwości na 

piękno polskiej poezji dziecięcej oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci                 

i młodzieży w trosce o najmłodszych czytelników w bibliotece funkcjonuje przytulny kącik 

czytelniczy, gdzie odbywają się zajęcia kameralnego czytania. Na bieżąco uzupełniane są 

nowości wydawnicze zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego w ramach działalności 

informacyjno-bibliograficznej biblioteka prowadzi katalog alfabetyczny dla dorosłych, katalog 

systematyczny, katalog alfabetyczny dla dzieci, kartotekę regionalna. Ponadto wykonuje 

jeszcze niektóre zadania z zakresu oświaty gminnej takie jak stypendium dla ucznia, spełnianie 

obowiązku nauki i zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Następnie głos zabrał dyrektor GOK-u, Pan Marek Sokół: „Gminny Ośrodek Kultury jest 

samorządową instytucją kultury. Na czele Ośrodka stoi dyrektor, który zarządza 

całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. Terenem działalności Ośrodka jest 



Gmina Lutowiska. Ośrodek prowadzi swoją działalność w oparciu o zawarte zapisy w 

Statucie oraz rozpoznane potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy, przy uwzględnieniu 

możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni 

sprzęt. Ośrodek realizuje swoje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej  

i oświatowej, rekreacji oraz upowszechnianie kultury. Realizowane zadania mają na celu na 

celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju 

mieszkańców gminy a także zaspokajania i rozwijania ich potrzeb.  

Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego zajmował się administracją powierzonych 

budynków, organizacją zajęć cyklicznych, imprez oraz wydarzeń, współpracą z instytucjami, 

placówkami, organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami. 

 

Ad. 17 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w roku 

2021 przedstawiła Anna Dybała: „ Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie 27 listopada 2020 roku został uchwalony program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2021. Przeznaczona kwota na działalność to 40 000 zł, w konkursie 

ogłoszonym w BIP powszechnie dostępnym złożona została 1 oferta przez klub sportowy 

Otryt Lutowiska. W styczniu 2022 roku przyjęliśmy sprawozdanie końcowe z realizacji. 

Klub wykorzystał  38944,02zł na rozegrano 30 meczy, w tym 16 wyjazdowych, 

zorganizowano 2 turnieje dla dzieci, piłkarze uczestniczyli w 10 wyjazdach na turnieje, 

zrealizowano 50 jednostek treningowych dla seniorów, 50 jednostek treningowych dla 

juniorów i zakupiono sprzęt sportowy.” 

 

Ad.18  

Informacja o pracy Wójta między sesjami. Wójt od ostatniej sesji wydał zarządzenia w sprawie: 

 wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2022 rok- 4 zarządzenia  

 udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lutowiskach, 

 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Lutowiskach do wszczynania 

lub przyłączania w imieniu Wójta do postepowań egzekucyjnych z tytułu alimentów, 

 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Lutowiskach do prowadzenia 

postepowań w sprawie pomocy jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli 

Ukrainy, 

 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Lutowiskach do prowadzenia 

postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach za 2021 rok, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – 

Gminnego Ośrodka Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach za 2021 rok, 



 ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Wójt Gminy Lutowiska od ostatniej sesji odbył spotkania z dyrektorami RDOŚ oraz RDLP, a 

także z przedstawicielem wojewody ds. zarządzania kryzysowego.  

Na koniec głos zabrała Pani Skarbnik informując Radnych jakie środki wpłynęły do budżetu 

na pomoc obywatelom Ukrainy.  

 

Ad.19 

Wolne wnioski i zapytania.  

Pierwszy głos zabrał zastępca komendanta KPP Pan Rafał Gęborys. Podziękował za 

współpracę i szeroką pomoc w zabezpieczenia terenu oraz za zabezpieczenie środków 

finansowych na rzecz wsparcia Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Następnie zwrócił się 

do Pana Wójta, Pana Przewodniczącego oraz całej Rady w sprawie zmiany aktualnej lokalizacji 

Policji w Stuposianach. Dzięki przychylności Pana Wójta, Pana Przewodniczącego oraz całej 

Rady, Policja chciałaby zmienić lokalizację i przenieść się do wolnego lokalu do budynku byłej 

strażnicy WOP. W związku z tym Zastępca komendanta zwrócił się do Pana Wójta, 

Przewodniczącego i Rady o wyrażenie zgody na wieloletnie użytkowanie tego lokalu.   

 

Następnie głos zabrał Komendant PSP Pan Emil Szmyd zwracając się z prośbą o zachowanie 

ostrożności i zabezpieczeniu się przed ewentualnymi zdarzeniami atmosferycznymi typu 

gwałtowne burze czy obfite deszcze.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Ostrowski poinformował i zaprosił Radnych na 

konferencję do Ośrodka Lasów Państwowych w Mucznym oraz powiadomił Radnych o 

wpłynięciu petycji od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece. 

 

Radna Monika Mizgała-Janc poprosiła by Pan Skaliński, Prezes GZGK wyjaśnił dla wszystkich 

mieszkańców czym jest opłata abonamentowa. Pan Marian Skaliński wytłumaczył, że stawki 

są ustalane przez Wody Polskie- przepis na podstawie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków. Każdy kto sprzedaje wodę ma obowiązek ustalenia stawki abonamentowej na 3 lata.  

Stawka abonamentowa weszła na stałe i jest ona liczona od każdego przyłącza. Obecnie stawki 

abonamentowe nie będą zmieniane.  

 

 

 



Pan Radny Mirosław Piela skierował dwa pytania do Pana Wójta. 

1. Czy w związku ze zmianą radcy prawnego obsługującego Urząd gminy, uległy zmianie 

pełnomocnictwa do udzielonych spraw? 

Radca prawny odpowiedział Panu Radnemu, że aktualnie nie ma żadnych pism 

procesowych, które wymagałby pełnomocnictwa, jeżeli nastąpi taka sytuacja to wtedy 

nastąpi wystąpienie o pełnomocnictwo.  

2. Czy Pan Wójt stracił prawo jazdy? 

Pani sekretarz odpowiedziała Panu Radnemu, że jest to pytanie prywatne.  

Radna Diana Sura-Drapała zauważyła, że Wójt ma kierowcę, w związku z tym wszędzie 

dojedzie.  

 

Ad.20 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował i zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Gminy 

Lutowiska.  

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: Natalia Kopacz  


