
Protokół nr XL/2022 

z  XL sesji Rady Gminy Lutowiska z dnia 21 września  2022 r. 

 

Obrady rozpoczęły się o godz. 1100, a zakończyły się o godz. 12:00.  

W sali narad Urzędu Gminy Lutowiska. 

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

Piela, Halina Polakiewicz, Diana Sura-Drapała, Wioletta Kubicka, Beata Lisowska, Agata 

Kazienko, Halina Fejdasz – Mucha, Grzegorz Zubel, Andrzej Żołądź, Paweł Stańko. 

Radni nieobecni: Mastyła Roman, Jacek Dopart. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Lutowiska. 

5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Lutowiska za pierwsze półrocze 2022 roku.  

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

Lutowiska na 2022 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutowiska 

przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej. 

8. Podjęcie uchwały w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku od nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

stanowiącej mienie komunalne. 

11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Lutowiskach. 
12. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 

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

Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Panią Dyrektor Szkoły Beatę Krukowską, Radce 

Prawnego, Przedstawiciela SG Ustrzyki Górne, Sołtysów, przybyłych gości, a także wszystkich 

słuchaczy.  

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

obrady XL sesji Rady Gminy Lutowiska. 

Ad.2 

Obecnych jest 13 radnych, obrady są prawomocne, Rada Gminy Lutowiska jest władna 

podejmować uchwały. 



Ad.3 

Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Mirosławowi Pieli: „Wnoszę o uśnięcie z porządku 

obrad punktu 10 tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 

gruntowej stanowiącej mienie komunalne”. Przewodniczący poddał głosowaniu wprowadzenie 

zmiany do porządku obrad- 9 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące.  

Po usunięciu punktu 10 z porządku obrad Radni zagłosowali za przyjęciem nowego porządku 

obrad- 10 głosów za, 1 głos przeciw, 2 wstrzymujące.  

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Lutowiska. 

5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Lutowiska za pierwsze półrocze 2022 roku.  

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

Lutowiska na 2022 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutowiska 

przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej. 

8. Podjęcie uchwały w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku od nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 

10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Lutowiskach. 
11. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Ostrowski poinformował, że Radni otrzymali 

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

został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.5  

Informację z wykonania budżetu Gminy Lutowiska za pierwsze półrocze 2022 roku 

przedstawiła Pani Skarbnik: „Dochody budżetowe w I półroczu 2022 r. zrealizowano                     

w wysokości 6 964 731,65 zł, co stanowi 49,38% planowanych dochodów. Dochody bieżące 

zrealizowano na kwotę 6 959 083,03 zł,  dochody majątkowe  na kwotę  5 648,62 zł, z tego ze 

sprzedaży majątku 5 648,62 zł.  

Najważniejsze źródła dochodów,  które wpływają do budżetu gminy to:  

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

czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej, osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn – 1 714 204,74 zł,    



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

napojów alkoholowych,  za zagospodarowanie odpadami komunalnymi –542 706,04zł, 

- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych –  671 754,00 zł, 

- subwencje: oświatowa,  wyrównawcza, równoważąca – 1 462 778 zł, 

- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy – 182 365,07 zł, 

- dotacje z budżetu państwa – 1  282 097,97 zł,  

- dotacje celowe na zadania finansowane ze środków zagranicznych - 147 800,00 zł, 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -5 648,62 zł. 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na I półrocze wynoszą 

203 744,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą                      

32 248,97 zł.   

Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości podatkowe w wysokości 665 040,79 zł w tym 

najwyższe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości na kwotę 111 727,63 zł,                      

w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 89 556,06 zł oraz                            

z tytułu nieściągniętej zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 391 909,33 zł. 

Wydatki w I półroczu 2022 r. zrealizowano w łącznej kwocie 7 028 165,00 zł w tym wydatki 

majątkowe na kwotę 132 657,07 zł i wydatki bieżące w wysokości 6 895 507,93 zł.                       

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczonych wydano 3 073 111,73 zł, na zakup usług, 

materiałów, energii, opłaty i inne wydatki wydano  1 508 971,97 zł, dotacji na zadania bieżące 

udzielono na kwotę 313 988,30 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano  

kwotę 1 995 241,36 zł, na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich wydano 0 zł (wydatki majątkowe), na odsetki od pożyczki  wydano  4 

194,57 zł zakup i objęcie akcji (w GZGK Sp. z o.o.) wydano 0 zł. 

Budżet na koniec czerwca zamknął się deficytem  w kwocie 63 433,35 zł. 

W bieżącym roku Gmina Lutowiska nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji, nie posiada 

także wydzielonych rachunków dochodów. 

Spłacono jedną ratę pożyczki długoterminowej do WFOŚ i GW w Rzeszowie w wysokości 

57 000 zł.  

 

Ad.6 

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 129 297,00 zł w tym: 

a) Zwiększa się dochody o kwotę 160 767,00 zł 

b) Zmniejsza się dochody o kwotę 31 470,00 zł 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, paragraf 0750 zwiększamy o 20 000 

zł. 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 75601, paragraf 0350 zwiększamy o 7 000 zł. 



W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziały 75801, 75814, paragrafy 2920, 0920 zwiększamy           

o 59 811,00 zł. 

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230, paragraf 2100 zwiększamy o 17 470,00 zł. 

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, paragraf 2700 

zmniejszamy o 31 470,00 zł. 

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502, paragrafy 2100, 2360 zwiększamy o 34 000,00 zł. 

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005, paragraf 2460 

zwiększamy o 22 486,00 zł. 

 

2. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 129 297,00 zł w tym: 

c) Zwiększa się dochody o kwotę 160 767,00 zł 

d) Zmniejsza się dochody o kwotę 31 470,00 zł 

 

Dział 600 Transport i łączność, paragraf 60004, paragraf 4430 zwiększamy o 61 000 zł . 

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095, paragraf 4219 zwiększamy o 401 zł. 

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101, paragrafy 4110, 4120, 4790 zwiększamy o 

45 410,00 zł. 

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230, paragraf 3290 zwiększamy o 17 470 zł. 

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

4210 zmniejszamy o 31 470 zł. 

Dział 855 Rodzina, rozdział 85502, paragrafy 3290, 4350 zwiększamy o 14 000 zł. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005, paragrafy 4170, 4210, 

4300, 4410 zwiększamy o 22 486 zł.  

 

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

ogólną kwotę 85 000 zł w tym: 

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60095, paragraf 6050 zwiększamy o 20 000 zł. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 7005, paragraf 4260 zwiększamy o 10 000zł.  

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 750023, paragraf 6050 zmniejszamy o 65 000 zł. 

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818, paragraf 4810 zmniejszamy o 20 000 zł. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziały 90015, 90025 zwiększamy 

o 50 000 zł.  

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

zwiększamy o 5 000 zł.  



Głos zabrała Radna Halina Fejdasz-Mucha informując, że w dniu 21.09.2022 zebrały się 

komisje połączone i na tym spotkaniu Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Uchwała nr XL/219/2022 została podjęta jednogłośnie.        

 

Ad.7  

Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutowiska 

przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej 

przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Ostrowski. Projekt uchwały został 

przygotowany na wniosek Radnego Mirosława Pieli złożony na spotkaniu komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Uchwała nr XL/220/2022 została podjęta 9 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 

wstrzymujących.  

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku od nieruchomości 

przedstawiła Pani skarbnik informując, że stawki podatku od nieruchomości rosną o wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i taki wskaźnik wynosi 12.62% w tym roku. 

Stawki maksymalne ustala Minister Finansów, stawki gminne ustala Rada Gminy, natomiast 

różnica między stawką gminną, a stawką maksymalną skutkuje obniżeniem górnych stawek        

i o taką kwotę obniżona jest subwencja.  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały 

Uchwała nr XL/221/2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości przedstawiła 

Pani Skarbnik- zwolnienia się nie zmieniły, uchwała o zwolnieniach będzie podejmowana co 

roku, by żadne zwolnienie nie zostało pominięte.  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Uchwała nr XL/222/2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

 

 



Ad.10 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w roku szkolnym 2021/2022 przedstawiła Pani 

Dyrektor Beata Krukowska. Zespół Szkół w Lutowiskach działa w oparciu o plan pracy 

pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców. Większość zadań 

zaplanowanych została zrealizowana, z wyłączeniem niektórych zadań, które z powodu 

pandemii COVID19 nie mogły się odbyć. Szkoła przyjęła 30 uchodźców z Ukrainy. 

Przeprowadzony został egzamin ósmoklasisty, uczniowie otrzymali najwyższą średnią                     

w Powiecie bieszczadzkim. Szkoła współpracowała z gdańskim wydawnictwem oświatowym, 

przeprowadzała testy kompetencji. 

Punkt Przedszkolny boryka się z problemem dożywiania dzieci ale po spotkaniu z rodzicami, 

pewna fundacja zgodziła się na dowóz posiłków do przedszkola.  

Schronisko w Lutowiskach przyniosło dochód w wysokości 35 327 zł, natomiast                                      

w Stuposianach 57 392 zł. Obecnie w schronisku w Lutowiskach przebywają goście, dzięki  

którym zyski będą jeszcze większe.  

Pani Dyrektor podziękowała za współprace Panu Wójtowi, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz oraz 

Radnym.  

Na tym zakończyło się sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w roku szkolnym 

2021/2022. 

 

Ad.11 

Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

Wójt wydał Zarządzenia w sprawie : 

 wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2022 rok -6 zarządzeń, 

 zmian w instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, 

 wniesienia przez Gminę Lutowiska wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów 

w spółce GZGK z siedzibą w Lutowiskach, 

 wytycznych dotyczących norma zużycia paliw płynnych podczas eksploatacji 

samochodów służbowych Urzędu Gminy Lutowiska, 

 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach do 

prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego, 

 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 

 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu.                    

 

 

 



Ad.12  

Wolne wnioski i zapytania. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Ostrowski odczytał pismo otrzymane 25 

sierpnia 2022 roku od Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego, które było odpowiedzią 

na pismo Pana Mirosława Pieli z dnia 21 sierpnia 2022 roku. – pismo Radnego Mirosława Pieli 

również zostało odczytane.  

Następnie głos zabrał Radny Mirosław Piela w celu ustosunkowania się do przeczytanych pism: 

„ Pismo nie jest trudne, natomiast osoba, która odpowiadała na pismo jakoś to pominęła, z 

drugiej strony ja nie oczekiwałem, że tak powiem porady psychologicznej czy ja jestem 

sfrustrowany, czy też nie. Myślę, że nie jest to domena Pana dyrektora lub osoby piszącej to 

pismo. Nie przypominam sobie żeby w treści tego pisma była jakakolwiek wzmianka o 

kampanii wyborczej. Odpowiedź jest bez składu i ładu, jako Radny i Sołtys mam prawo 

zadawać pytania. Jeżeli chodzi o straszenie sądem- to wolna droga, jeśli Dyrekcja uważa, że 

zostały tu naruszone jakieś przepisy. Jako Radny wieloletniej kadencji uważam, że współpraca 

z BPN jest trudna.” 

Przewodniczący poinformował o piśmie z dnia 23 sierpnia od dzierżawców zainteresowanych 

zakupem działki, w którym prosili o pisemne, merytoryczne uzasadnienie decyzji Rady Gminy.  

Pismo zostało przekazane do Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu- 

Radnej Diany Sury-Drapały w dniu 24 sierpnia 2022 roku, z adnotacją o odpowiedzi na pismo 

bez zbędnej zwłoki. Dzierżawcy z powodu nie otrzymania odpowiedzi na pismo ponownie 

złożyli wniosek o zakup działki.  

Radna Diana Sura-Drapała zapytała Radcę Prawnego jaki jest czas na odpowiedź. 

Radca Prawny odpowiedział, że odpowiedź na wniosek powinna być w ciągu 30 dni  

Radna Diana Sura-Drapała odpowiedziała, że w takim razie odpowiedź będzie w terminie.  

 

Radny Mirosław Piela zapytał czy Rada otrzymała zaproszenie na otwarcie Chatki Puchatka. 

Przewodniczący odpowiedział, że nic oficjalnie nie otrzymał. 

 

Radny Andrzej Żołądź skierował pytanie do Prezesa GZGK jaka jest sytuacja wodna w gminie. 

Prezes GZGK odpowiedział, że sytuacja wodna jest bardzo zła, aktualnie woda jest pobierana 

z rezerwowych zbiorników, ponieważ przez długi czas była susza. Przy obecnych opadach 

deszczu należy czekać by stan wód gruntowych się podniósł.  

 

Radna Monika Mizgała-Janc skierowała pytanie do Wójta odnośnie zorganizowania spotkania 

z Wodami Polskim w sprawie retencji na terenie gminy Lutowiska, czy jest szansa, że to 

spotkanie się odbędzie w najbliższym czasie.  



Wójt Gminy odpowiedział, że do miesiąca jest szansa na zorganizowanie takiego spotkania. 

Głos zabrał Prezes Skaliński informując, że w ostatnim czasie był na spotkaniu z Wodami 

Polskimi i obecnie jest zmiana dyrekcji i należy zaczekać, natomiast Wody Polskie są chętne 

do podjęcia tego tematu na spotkaniu.  

Ad.13 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Ostrowski podziękował wszystkim i zamknął obrady 

XL sesji Rady Gminy Lutowiska.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: Natalia Kopacz  

 

 

 


