
  

Protokół nr XXXIX/2022 

z  XXXIX sesji Rady Gminy Lutowiska z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęły się o godz. 1000, a zakończyły się o godz. 11:45.  

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, Grzegorz Zubel. 

Radni nieobecni:Andrzej Żołądź, Paweł Stańko 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Lutowiska. 

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

Lutowiska na 2022 rok 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Lutowiska w roku szkolnym 2022/2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego 

Ośrodka Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody 

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

zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w  szkołach  

prowadzonych  przez  Gminę Lutowiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska, na rzecz dzierżawcy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/190/2022 Rady Gminy 

Lutowiska z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Lutowiska w 2022 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania 

obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 

nieczystości ciekłych. 

13. Informacja o pracy Wójta między sesjami 



14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

Ad. 1 

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

Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Panią Nadleśniczy Ewę Tkacz, Pana Nadleśniczego 

Rafała Osieckiego, Sołtysów, przybyłych gości, a także wszystkich słuchaczy.  

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

obrady XXXIX sesji Rady Gminy Lutowiska. 

Ad.2  

Obecnych jest 1 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. Z wnioskiem o dołączenie uchwał do porządku obrad wystąpiła 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: „Jako Przewodnicząca Komisji 

Rozwoju Gospodarczego i Budżetu po ostatnim posiedzeniu komisji do protokołu zostały 

zapisane dwie uwagi z prośbą o dodanie na dzisiejszym posiedzeniu do porządku obrad uchwał 

w sprawie zmniejszenia diet radnym oraz wynagrodzenia Wójtowi oraz wniosek Radnego Pieli 

o przeprowadzenie kontroli umów dzierżaw przez komisję Rewizyjną.” 

Głos zabrała Pani Sekretarz informując, że do sesji są przygotowane dwie uchwały w sprawie 

wynagrodzenia wójta i diet Radnych. 

Po dodaniu punktów do porządku obrad Radni oddali głos w sprawie przyjęcia porządku obrad 

po wprowadzonych zmianach. 12 Radnych było za podjęciem nowego porządku obrad, przy 

1 głosie przeciwnym.  

 

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Lutowiska. 

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

Lutowiska na 2022 rok 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Lutowiska w roku szkolnym 2022/2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego 

Ośrodka Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody 



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

zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w  szkołach  

prowadzonych  przez  Gminę Lutowiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska, na rzecz dzierżawcy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/190/2022 Rady Gminy 

Lutowiska z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Lutowiska w 2022 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania 

obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 

nieczystości ciekłych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/176/2021 z dnia 30 

grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów 

podróży radnym.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagradzania Wójta Gminy Lutowiska. 

15. Informacja o pracy Wójta między sesjami 

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Ostrowski poinformował, że Radni otrzymali 

protokół z XXXVIII 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 przedstawiła Pani 

Skarbnik.  

 Paragraf 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 448 115,07 zł   w tym: 

a)  zwiększa się dochody o kwotę 477 438,09 zł, 

b)  zmniejsza się dochody o kwotę 29 323,02 zł. 

Dział  010 Rolnictwo i łowiectwo, paragraf 01042, paragraf 6610 zwiększa się o kwotę 85 

600,00zł, 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, paragrafy 6257, 6259 zwiększa się  

o kwotę 319 636,98zł,  

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

nieposiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, przeniesiono 

między rozdziałami 75618, a 75619 kwotę 27 361,02zł, 



Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814, paragrafy 2030, 2700, 6330 zwiększa się o kwotę 

32 836,09zł, 

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195, paragraf 2700 zmniejsza się o kwotę 

1958,00zł, 

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska przeniesiono 4 zł między rozdziałami 

90020, a 90026, 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109, paragraf 6300 

zwiększono o kwotę 12 000,00zł. 

 

Punkt 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę  448 115,07 zł  w tym: 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042, paragraf 6050 o kwotę 85600zł, 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, paragraf 4260 o kwotę 7038,24zł, 

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023, paragrafy 4260, 6050, 6060 o kwotę 

343476,83zł, 

Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109, paragraf 6050 o kwotę 

12 000zł. 

 

Paragraf 2. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i zadaniami  na ogólną 

kwotę  330 000,00 zł 

Przeniesienia w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042, paragraf 6050 na kwotę 

30 000zł oraz rozdział 01043, paragrafy 6010, 6050 na kwotę 300 000zł. 

 

Paragraf 3. 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 w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) zmienia się  plan finansowy  dochodów 

dla zadań  współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na z kształcenie, 

wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – w następujący 

sposób: 

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814, paragraf 2700 zwiększa się o 1958,00zł, 

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195, paragraf 2700 zmniejsza się o 1958,00zł. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

Uchwała nr XXXIX/210/2022 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutowiska 

przedstawił Wójt Gminy Krzysztof Mróz, informując, ze uchwała jest podejmowana 

corocznie do późniejszych rozliczeń paliwa. W gminie Lutowiska jest to średnia cena paliwa 

wg stacji paliw w Smolniku.  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

Uchwała nr XXXIX/211/2022 została podjęta jednogłośnie 



 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka 

Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach przedstawiła przewodnicząca Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji Pani Halina Fejdasz-Mucha. Spotkanie w wyżej wymienionej sprawie 

odbyło się 4 sierpnia 2022 roku, w spotkaniu udział brał Dyrektor GOK-u oraz informatyk 

gminny. Po konsultacjach z Radcą prawnym komisja uznała skargę za bezzasadną. 

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w uchwale.  

Uchwała nr XXXIX/212/2022 została podjęta 12 głosami za, przy 1 głosie przeciw.  

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

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

regulacyjnemu- Wójt Gminy Lutowiska poinformował, że został przygotowany nowy 

Regulamin, który jest zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi. 

Komisja Ochrony Środowiska, Turystyki i Zabytków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Uchwała nr XXXIX/213/2022 została podjęta jednogłośnie.  

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w  szkołach  prowadzonych  przez  

Gminę Lutowiska przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 

informując, że Komisja podjęła decyzję o niezmienianiu wymiaru godzin zajęć.  

Uchwała nr XXXIX/214/2022 została podjęta 11 głosami za, 1 głos przeciw, 1 głos 

wstrzymujący.  

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska, na rzecz dzierżawcy. Głos zabrał Wójt 

Gminy- Nieruchomość znajduje się w miejscowości Dwernik, sprawa ta była omawiana na 

spotkaniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie stanowiska Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu.  

Przewodnicząca Komisji, Radna Diana Sura-Drapała: „Komisja większością głosów: 8 głosów 

przeciw, 2 głosy wstrzymujące- negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uzasadnienie 

stanowiska komisji znajduje się w protokole komisji.”  

Następnie głos zabrał Mieszkaniec gminy, który jest zainteresowany kupnem nieruchomości-

zwrócił się z prośbą o uzasadnienie stanowiska komisji, ponieważ nie ma dostępu do zapisu  

w protokole.  

Radna Diana Sura-Drapała: „Protokoły są ogólnodostępne w teczce komisji, natomiast jeżeli 

chodzi o uzasadnienie to jako Rada Gminy nie jesteśmy zainteresowani sprzedażą tej 



nieruchomości. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy tej nieruchomości był już 

składany końcem zeszłego roku i został on usunięty z porządku obrad, ponieważ Komisja 

Rewizyjna miała uwagi pokontrolne odnośnie dzierżaw i te uwagi nie zostały uwzględnione.” 

Dzierżawca nieruchomości: Wiedzą Państwo jak majątek wyglądał, a jak wygląda w tym 

momencie, jako dzierżawcy nie dostajemy żadnych informacji. Mieszkamy tu ponad 30 lat, 

dbamy o to, w związku z tym chcielibyśmy poznać powód, przez który prawie cała komisja jest 

przeciwna sprzedaży nieruchomości. 

Radna Diana Sura-Drapała: Doszliśmy do wspólnego porozumienia, że jako Rada będziemy 

zainteresowani sprzedażą ale w drodze przetargowej. 

Dzierżawca nieruchomości: My mamy tę działkę zabudowaną, wszystko odbywało się  

z obowiązującymi przepisami i prawo przewiduje, że w takiej sytuacji sprzedaż jest 

bezprzetargowa.  

Radna Monika Mizgała-Janc: Ja chciałam jeszcze sprostować sprawę, że Państwo nie otrzymali 

informacji o przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej. Uwagi w protokole po 

przeprowadzonej kontroli nie dotyczyły zagospodarowania i użytkowania, tylko zapisów  

w umowie. 

W umowie był zapis, że dzierżawa jest na polepszenie działki przylegającej do działki 

prywatnej, natomiast w opinii Komisji Rewizyjnej powinien być zapis dzierżawa na cele 

turystyczne oraz część na polepszenie działki przylegającej do działki prywatnej. Ze strony 

Rady była próba podjęcia uchwały ale w uzasadnieniu był ten sam zapis i cel dzierżawy. Rada 

nie wyraziła zgody ponieważ nie zostały spełnione wytyczne po przeprowadzonej kontroli  

i wtedy uchwała została usunięta z porządku obrad.  

Drugi Dzierżawca nieruchomości: Jeżeli Państwo uważali, że umowa ma złe zapisy należało to 

przeredagować. Mamy 2022 rok, a my nie mieliśmy pojęcia, że Państwo mieli jakiekolwiek 

uwagi do zapisów w umowie.  

Radna Monika Mizgała-Janc: W tym jest problem, że kolejny projekt uchwały nie został 

przygotowany zgodnie z naszymi uwagami.  

Dzierżawca nieruchomości: Ale skąd my mieliśmy wiedzieć o tych problemach z zapisami        

w umowie, skoro nie zostaliśmy poinformowani, a poza tym jaki to ma związek ze sprzedażą 

w drodze bezprzetargowej?  

Radna Monika Mizgała-Janc: Zapytał Pan dlaczego Państwo nie otrzymali uwag zawartych          

w protokole po przeprowadzonej kontroli.  

Radny Mirosław Piela: Komisja ma prawo podjąć taką decyzję na podstawie dokumentacji. 

Podzielam opinię Pani Moniki Mizgały-Janc, że komisja zajmowała się dokumentami                    

i w trakcie powstały wątpliwości, nie tylko do Państwa.  

Wójt Gminy Lutowiska: Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży osobom, które dzierżawią 

nieruchomość przez wiele lat pod względem prawnym rzeczywiście należy do urzędu gminy            

i to zrobiłem. Ja zrobiłem analizę i uważam, że tę nieruchomość można sprzedać obecnemu 

dzierżawcy w drodze bezprzetargowej dlatego, że poniósł tam nakłady. Jeżeli Państwo chcecie 

zobaczyć dokumenty o nakładach bo Pani Radna w czasie komisji podnosiła, że ta zabudowa 

nakłady są bezprawne i nieudokumentowane. Te dokumenty są, a jestem przekonany, że 

państwo mają też faktury i inne dowody na poniesione nakłady. To uprawnia ich do zakupu tej 



nieruchomości w drodze bezprzetargowej, wedle ceny określonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego.  

Drugi Dzierżawca nieruchomości: Co do zapisów umowy to mam wrażenie, że Rada 

postanowiła nas ukarać za to, że były niedociągnięcia w umowie. Odnośnie tego co powiedział 

Pan Wójt my mamy opis stanu technicznego nieruchomości. Stan budynku w momencie 

przyjęcia wymagał wielu nakładów pracy oraz nakładów finansowych. Dzierżawca odczytał 

fragment opisu stanu technicznego.  

Radny Mirosław Piela: Nie są Państwo traktowani jak za kare, jest mnóstwo wątpliwości                  

i niejasności, na które nie mogliśmy uzyskać odpowiedzi. Stąd powstał wniosek na komisji, że 

chcemy się przyjrzeć szczegółowo wszystkim umowom dzierżawy.  

Dzierżawca nieruchomości: Panie Radny co do kupna ma umowa dzierżawy? My chcemy kupić 

nieruchomość za tyle ile jest warta. Jeżeli mają Państwo wątpliwości to proszę pytać, jesteśmy 

do dyspozycji. Budynek został wybudowany za nasze pieniądze, wszystko jest zgodnie                      

z prawem, za zgodą właściciela nieruchomości. Jest to bardzo przykre bo Radni powinni 

pomagać Nam mieszkańcom, działać dla dobra gminy i mieszkańców. Ja żyję między wami 

ponad 30 lat i jest to przykre.  

Uchwała nie została podjęta. 

Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/190/2022 Rady Gminy Lutowiska              

z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2022 roku- Wójt 

Gminy Lutowiska- Prokuratura wymusiła na nas za wnioskiem pewnej Fundacji dokładne 

wyszczególnienie kwot, jakie przeznaczamy na zwierzęta z poszczególnym podziałem na 

każdy z działów.   

Komisja Ochrony Środowiska Turystyki i Zabytków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Uchwała nr XXXIX/215/2022 została podjęta jednogłośnie 

Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania 

obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości 

ciekłych. Wójt Gminy Lutowiska poinformował, że ustawa umożliwia udokumentowanie 

odbioru nieczystości ciekłych, oprócz umowy także przy pomocy faktury i rachunków w celach 

kontrolnych. 

Komisja Ochrony Środowiska Turystyki i Zabytków pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały, przy 1 głosie wstrzymującym.  

Uchwała nr XXXIX/216/2022 została podjęta 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.  

Zostało ogłoszone 10 minut przerwy technicznej, po czym wznowiono obrady.  

 



Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/176/2021 z dnia 30 grudnia 

2021 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży radnym 

przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Pani Diana Sura- 

Drapała, informując, że na ostatnim posiedzeniu komisji została podjęta decyzja o obniżeniu 

diet oraz wynagrodzenia Wójta o 20%, ze względu na złą sytuację finansową gminy.  

Uchwała nr XXXIX/217/2022 została podjęta 9 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących.  

 

Ad.14 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagradzania Wójta Gminy Lutowiska przedstawiła           

w poprzednim punkcie Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.  

Sekretarz Gminy zadała pytanie Radnym „Czy Państwo Radni powzięli jakąś wiedzę, że gmina 

jest w bardzo złej kondycji finansowej czy były jakieś zastrzeżenia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej?” 

Radny Mirosław Piela odpowiedział, że Radni maja autonomie w podejmowaniu decyzji 

zarówno na komisjach, jak i na sesji.  

Sekretarz Gminy: „Każda uchwała powinna być uzasadniona” 

Radny Mirosław Piela: „Na komisji padło takie uzasadnienie- uważamy, że stan finansowy 

gminy i przyszłe obciążenia upoważniają nas do dania przykładu- oszczędzania.” 

Następnie głos zabrała Pani Skarbnik: „Inflacja rośnie, wszystkie ceny towarów, usług, energii 

poszła o co najmniej 50%. Na komisjach mówiłam jakie są ceny oleju opałowego, na dzień 

dzisiejszy na paragrafach energii elektrycznej zarówno w szkole, w urzędzie, w gospodarce 

gruntami i nieruchomościami, gdzie płacimy za energię, jaki za oświetlenie uliczne jesteśmy 

blisko wykonania planu wydatków. Dochody nam nie wzrosły bo nie możemy zmienić opłat, 

więc jedynie mogą pomóc oszczędności.” 

Wójt Gminy: „Wysoka Rado to bardzo szlachetne, że państwo rezygnujecie z jakiejś części 

własnych dochodów. Ja chciałem tylko przypomnieć, że ja z racji stanowiska i prawnie nie 

mogę prowadzić żadnej działalności gospodarczej, ani nie mogę dorabiać, czyli z tych 

pieniędzy, które dostaje z mojego wynagrodzenia utrzymuje rodzinę, kredyty- nie jest to moje 

dodatkowe źródło. Państwo niedawno ustaliliście mi pensję i nie chcę tu przytaczać przysłowia 

kto daje i zabiera, ale tak się w tej chwili czuję. Inflacja jest galopująca ceny są coraz wyższe 

ja do pracy przyjeżdżam codziennie. Proszę postawić się w mojej sytuacji i proszę pomyśleć 

jak ja się czuję.” 

Radny Mirosław Piela: Skierował pytanie do Pani Sekretarz, czy idea oszczędzania w ciężkich 

czasach wydaje się dobra. 



Pani Sekretarz: „Oczywiście Panie Radny, tylko chodzi mi o to, że ta decyzja została podjęta  

pod nieobecność Pana wójta, nie była w sumie z nim skonsultowana. Nie mam absolutnie 

zastrzeżeń co do oszczędności, oszczędzajmy wszyscy ale ten sposób nie był odpowiedni” 

Radny Mirosław Piela poinformował, że jest zaniepokojony jako Sołtys odnośnie oświetlenia 

ponieważ jest planowana inwestycja na 3 lampy, a być może nie będzie żadnej. 

Wójt poinformował, o rozróżnieniu wydatków majątkowych, z których są finansowane 

inwestycje- w ciągu ostatniego roku udało się pozyskać wiele środków na inwestycje dla gminy 

i pod względem inwestycji gmina się rozwija.   

Uchwała nr XXXIX/218/2022 została podjęta 8 głosami za, przy 5 głosach wstrzymujących.  

Po głosowaniu głos ponownie zabrał Pan Wójt zwracając się do Radnych by oszczędności 

poszukać w ilości spotkań komisji. 

Ad.15  

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 szt.) 

 opłat za usługi w Szkolnych schroniskach Młodzieżowych, 

 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej (Paczkomat InPost), 

 zmian w instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, 

 przygotowania i przeprowadzenia doskonalącego gminnego ćwiczenia obronnego 

włączonego w wojewódzkie kompleksowe ćwiczenie obronne nt. „Zgranie gminnego 

systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań 

operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa poniżej 

progu wojny”, 

 wprowadzenia Procedury monitorowania i utrzymania efektów projektu Cyfrowa 

Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – ‘Grant 

PPGR”, 

 

Ad.16 

Wolne wnioski i zapytania.  

W wolnych wnioskach jako pierwsza głos zabrała Pani Sołtys ze Stuposian proponując by           

w okresie letnim nie włączać lamp. Wójt gminy odpowiedział, że od długiego czasu prosi                

o sporządzenie harmonogramów czasu świecenia lamp przy ulicach. Na koszty oświetlenia ulic 

składa się opłata za prąd oraz opłata za konserwacje lamp, która jest bardzo wysoka.  



Radny Mirosław Piela zapytał czy program w sprawie dopłat do opału jest już uruchomiony 

oraz kto w urzędzie gminy będzie przyjmował wnioski.  

Pani Sekretarz odpowiedziała, że programem dopłat będzie zajmował się GOPS, ponieważ 

ustawa upoważnia do delegowania tego zadania do GOPS-u. Będzie zakupiony dodatkowy 

program na obsługę tych wniosków. Zwrócimy się też do Sołtysów z prośbą o rozdysponowanie 

mieszkańcom papierowych wniosków. Termin składania wniosków jest do 30 października. 

 

Radna Monika Mizgała-Janc zwróciła się z prośbą o przedstawienie do jakich ustaleń doszło 

podczas spotkania sołeckiego w Ustrzykach Górnych.  

Głos zabrała Sołtys Ustrzyk Górnych: Na spotkaniu zostały przedstawione możliwości, na 

które możemy przeznaczyć pieniądze, lokalizacja, w której ta inwestycja może być podjęta- 

jest to działka koło Kremenarosu. W tej lokalizacji można by było stworzyć parking pod nazwą 

zadania „turystyka”. 

Sołtys Ustrzyk Górnych: To jest mała działka ale dostaliśmy podpowiedź by zrobić parking 

dwupoziomowy.  

Przewodniczący RG: W celu rozwiania wątpliwości przy powstawaniu inwestycji zostali 

wytypowani 3 przedstawiciele z Rady Sołeckiej sołectwa Ustrzyki Górne, którzy będą 

uczestniczyć w całym projekcie.  

Radny Mirosław Piela: Czyli Panie Wójcie jest szansa na uratowanie pieniędzy. 

Wójt Krzysztof Mróz: Wniosek złożyliśmy bardzo ogólny, ujęta została lokalizacja, czyli 

sołectwo Ustrzyki Górne- MOP- miejsce obsługi podróżnych. Pozostałe decyzje zostawiłem 

sołectwu.  

Na koniec głos zabrała Pani sekretarz oraz Radca Prawny w celu omówienia uchwały 

porządkowej. Po rozmowie Radcy Prawnego urzędu gminy z Radcą Prawnym nadleśnictwa nie 

udało się ustalić wspólnego stanowiska.  

Radca Prawny: Pani mecenas zrozumiałą moje stanowisko jako obsługującego prawnie urząd 

gminy, pod kątem tego, że w mojej opinii nie ma podstaw prawnych do podjęcia przez Radę 

Gminy przepisów porządkowych  w zakresie zakazania biwakowania w lasach nadleśnictwa. 

Przede wszystkim należy zacząć od podstaw jakie dają radzie gminy możliwość do podjęcia 

przepisów porządkowych jest artykuł 40 ustęp 3 który mówi, że w przypadku jeżeli przepisy 

ustaw czy inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie regulują danych kwestii wtedy 

oczywiście Rada Gminy może podjąć uchwałę regulującą jakieś przepisy porządkowe, o ile 

jednocześnie jest to niezbędne dla ochrony zdrowia, życia, porządku, spokoju, czy 

bezpieczeństwa i o ile w tym przypadku druga kwestia byłaby spełniona bo chodzi o kwestie 



bezpieczeństwa, o tyle jest problem z tym, że te przepisy odnośnie zakazu biwakowania są 

uregulowane w ustawach. Po pierwsze mamy ustawę o lasach i artykuł 30 ustęp 1 punkt 10  

w lasach zabrania się biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasów lub 

nadleśniczego czyli tak naprawdę zarządca decyduje, w których miejscach  takie biwakowanie 

jest dozwolone. Jeżeli mamy do czynienia z osobami, które biwakują poza tymi miejscami to  

takie sytuacje zastosowanie będą miały stosowne przepisy kodeksu wykroczeń. Na chwilę 

obecną nie widzę podstaw do tego żeby Rada Gminy podejmowała w kwestiach, które w mojej 

opinii są uregulowane powszechnie obowiązującymi przepisami bo narażamy się na uchylenie 

takiej uchwały przez Wojewodę. 

 

Ad.17 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował i zamknął obrady XXXIX sesji Rady Gminy 

Lutowiska.  

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: Natalia Kopacz  


