
Protokół nr XLII/2022 

z  XLII sesji Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęły się o godz. 1100, a zakończyły się o godz. 12:10.  

W sali narad Urzędu Gminy Lutowiska. 

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

Piela, Diana Sura-Drapała, Wioletta Kubicka, Agata Kazienko, Halina Fejdasz – Mucha, 

Andrzej Żołądź, Mastyła Roman, Jacek Dopart, Grzegorz Zubel. 

Radni nieobecni: Beata Lisowska, Paweł Stańko, Halina Polakiewicz. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z XLI 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 stawek podatku od środków transportowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lutowiska z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności 

pożytku publicznego na 2023 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutowiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Lutowiska 

pod nazwą „Skorodne 5”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.  

12.  Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

13.  Wolne wnioski i zapytania. 

14.  Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 

Pan Marek Ostrowski Przewodniczący Rady Gminy Lutowiska powitał wszystkich Radnych 

na sesji, Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Starostę Powiatu Bieszczadzkiego Pana 

Marka Andrucha, Prezesa GZGK, Sołtysów, a także wszystkich słuchaczy.  

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

obrady XLII sesji Rady Gminy Lutowiska. 



Ad.2 

Obecnych jest 12 radnych, obrady są prawomocne, Rada Gminy Lutowiska jest władna 

podejmować uchwały. 

 

Ad. 3 

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Ostrowski poinformował, że Radni otrzymali 

protokół z XLI 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. 

Przewodnicząca komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poinformowała, że członkowie 

komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Uchwała nr XLII//227/2022 została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

przedstawiła Pani Skarbnik informując, że Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa 

minimalne i maksymalne stawki podatku i  jako gmina musimy się w tym przedziale zmieścić. 

W dwóch przypadkach się nie mieściliśmy, w związku z tym konieczna jest zmiana.  

Przewodnicząca komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Radna Diana Sura-Drapała 

poinformowała, że członkowie komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt 

uchwały.  

Uchwała nr XLII//228/2022 została podjęta jednogłośnie 

 

Ad.7  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lutowiska z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na 2023 rok przedstawił Wójt gminy Pan Krzysztof Mróz.  

Uchwała została poddana głosowaniu. 

Uchwała nr XLII//229/2022 została podjęta jednogłośnie 

 

 

 



 

Ad.8 

Projekt uchwały w ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi przedstawił wójt gminy Pan Krzysztof Mróz informując, że wynika to                       

z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, w której wprowadzono nowy typ schroniska.  

 

Przewodnicząca komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poinformowała, że członkowie 

komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 

 

Uchwała nr XLII//230/2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań             

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutowiska przedstawił Wójt Gminy Pan 

Krzysztof Mróz informując, że zakład kruszywa Czarna wystąpił o zmianę w planie 

zagospodarowania przestrzennego, co pociąga za sobą konieczność zmiany studium 

uwarunkowań.  

Przewodnicząca komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poinformowała, że członkowie 

komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 

 

Uchwała nr XLII//231/2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Lutowiska pod nazwą 

„Skorodne 5” jest wynikiem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.  

 

Uchwała nr XLII//232/2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji głos zabrała Przewodnicząca komisji Skarg 

Wniosków i Petycji Pani Halina Fejdasz-Mucha „Komisja podchodziła do tematu dwukrotnie, 

na posiedzeniu komisji połączonych 20 września Radni nie byli przekonani czy petycję poprzeć 

treść petycji napisana jest ciężkim językiem, jak sam autor zauważa.  Po spotkaniu z autorem 

pisma, który osobiście przedstawił Radnym swoje obserwacje komisja ustaliła, że petycja 

zasługuje na uwzględnienie. Proszę Radnych o poparcie tej petycji.” 

Uchwała nr XLII//233/2022 została podjęta 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 

 



Ad.12 

Informacja o pracy Wójta między sesjami: 

Wójt Gminy Lutowiska od ostatniej sesji wydał zarządzenia w sprawie: 

 przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w użyczenie, 

 udzielenia upoważnienia  dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 

prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego  

 udzielenia upoważnienia  dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 

prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw 

domowych, 

 opłat za usługi w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych, 

 wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2022 rok (6 szt.), 

 projektu Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska oraz projektu w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok. 

 udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Gminy do prowadzenia postepowań  w 

sprawach weryfikacji wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych, 

 udzielenia upoważnienia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 

prowadzenia postepowań dotyczących dodatku węglowego, 

 udzielenia upoważnienia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 

prowadzenia postepowań dotyczących  dodatku dla gospodarstw domowych, 

 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia 

postępowań w sprawach dotyczących dodatku elektrycznego, 

 upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia 

postępowań w sprawach dotyczących dodatku elektrycznego, 

 określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz za wynajem pomieszczeń  w 

budynkach gospodarczych i garażowych. 

 

Od ostatniej sesji Wójt Gminy Lutowiska wziął udział w: 

- zebraniu Sołtysów  

- zebraniu zespołu Związku Gmin Bieszczadzkiego Pogranicza w sprawie utworzenia zespołu           

interwencyjnego do spraw dużych drapieżników                                                                                                                                                     

-  zebraniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego 

-  zarządzie stowarzyszenia gmin parkowych w sprawie subwencji ekologicznej 



-  obchodach 70-lecia OSP Lutowiska 

-  zebraniu związku gmin pogranicza bieszczadzkiego w sprawach dystrybucji węgla  

- konferencji departamentu PROW w Urzędzie Marszałkowskim 

- konferencji forum wójtów, burmistrzów i prezydentów Województwa Podkarpackiego, na 

której ogłoszono ranking gmin Podkarpacia, Gmina Lutowiska, w powiecie bieszczadzkim 

zajęła 1 miejsce. 

Radny Mirosław Piela zadał pytanie czy problem dotyczący niedźwiedzi jest zauważalny i co 

wynikło po konferencji. 

Wójt Gminy odpowiedział, że po ostatnim ataku niedźwiedzia na pracownika lasów 

państwowych Pani wojewoda z zarządzania kryzysowego przypomniała procedury jakie są 

stosowane w przypadku niebezpieczeństwa z dużymi drapieżnikami, natomiast związek Gmin 

Bieszczadzkiego Pogranicza, w którym jesteśmy próbuję utworzyć grupę interwencyjną.  

Radny Mirosław Piela zadał kolejne pytanie: „Drugie pytanie dotyczy związku gmin 

parkowych- ile pieniędzy w nawiązaniu do pana przewodniczącego przywiózł Pan Wójt z tej 

subwencji gminy parkowych?” 

Wójt Gminy odpowiedział: „Aktualnie jestem w zarządzie wiceprezesem my nieustająco 

staramy się o to żeby do legislacji wprowadzić postępowanie takie które, pozwoli na utworzenie 

w subwencji ekologicznej, czyli pieniądze dla gmin, które na swoim terenie posiadają parki 

narodowe i inne tereny chronione- pieniądze od hektara”  

Radny Mirosław Piela zapytał czy współpraca z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym nadal 

trwa, ponieważ na sesjach nie było przedstawicieli BPN od dłuższego czasu.  

Wójt Gminy odpowiedział, że zaproszenia na sesję są wysyłane każdorazowo.  

Radny Mirosław Piela zapytał, czy węgiel jest już w transporcie? 

Wójt gminy odpowiedział, że tak i wszystkie gminy na naszym terenie korzystają z dystrybucji 

firmy z Uherzec.  

 

Ad. 13  

Wolne wnioski i zapytania. Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Panu Markowi 

Andruchowi staroście powiatu bieszczadzkiego. Starosta podziękował za zaproszenie i 

pogratulował sukcesów osiągniętych w konkursie. Poinformował o 2 inwestycjach jakie 

zostaną podjęte na terenie gminy, dotyczy to drogi w Skorodnym oraz zwężenia na odcinku 

łączącym Chmiel z Zatwarnicą. Pan Marek Andruch zwrócił się z prośba o współpracę z 

bieszczadzkim centrum, które ma zostać uruchomione na przełomie sierpień/wrzesień, 

głównym założeniem jest ścisła współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. Bank Gospodarstwa 



Krajowego ma w swojej ofercie pożyczki na dobrych warunkach na otworzenie działalności 

gospodarczej lub na rozwój działalności. Starosta przedstawił pomysł biosfery i zachęcił do 

udziału przy tworzeniu. Biosfera ma na celu rozwój terenów.  

Sołtys sołectwa Stuposiany zapytała, czy jest możliwość by miejscowość Ustrzyki Górne 

wyłączyć z Bieszczadzkiego Parku Narodowego.  Starosta odpowiedział, że nie ma informacji 

w tym temacie, natomiast można ten temat poruszyć, przy tworzeniu biosfery.  

Radny Mirosław Piela podziękował w imieniu swoim i mieszkańców za chęć podjęcia 

inwestycji, która ułatwi codzienne przejazdy na odcinku Chmiel-Zatwarnica.  

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Lutowiska, Pan Marek Ostrowski 

poinformował Radnych, że Pan Wójt przekazał pismo do Rady od Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące odpowiedzi na wiadomość mailową Pana 

Mirosława Pieli z dnia 4 listopada br.. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść pisma.  

Głos zabrał Wójt Gminy: „Chciałbym żeby komisja wzięła to zgłoszenie pod uwagę,  dlatego, 

że ja w tej chwili jestem w kropce, bo co prawda jest to zabytek , ale jest to też miejsce pamięci. 

Żyją  jeszcze osoby, które mają tam pochowanych bliskich krewnych i tutaj moim zdaniem 

powinna być zachowana jakaś delikatność, natomiast  ja po takim zgłoszeniu powinienem 

zawiadomić policję i organy ściągania bo jest to niezgodne  z pozwoleniami konserwatorskimi. 

Chciałbym żeby komisja ochrony Środowiska, Turystyki i Zabytków wsparła moje działania i 

zajęła się tą sprawą.” 

Następnie Przewodniczący przekazał Pismo Przewodniczącej komisji Ochrony Środowiska 

Turystyki i Zabytków. 

Radny Andrzej Żołądź zwrócił się do Wójta z pytaniem czy w związku z upływającym 

terminem w dniu 30.11.2022 zostały złożone wioski na tańszy prąd przez instytucje.  

Wójt odpowiedział, że wnioski zostały złożone.  

Kolejno głos zabrał Pan, który jest zainteresowany wydzierżawieniem placu widokowego, 

przedstawił możliwości rozwoju tego miejsca oraz poprosił o przychylność Rady w sprawie. 

Przewodniczący poinformował, że jest to sprawa między zainteresowanym, a Wójtem Gminy, 

ponieważ Rada może się pochylić nad sprawą, gdyby Wójt zgodził się na dzierżawę.  

Radca Prawny: „W sprawie zasad gospodarowania zasobem gminnym decyduje Wójt i to stricte 

od woli Wójta zależy czy on podejmie decyzję odnośnie dzierżawy, sprzedaży, czy innego 

obciążenia nieruchomości, wtedy Wójt występuje z wnioskiem o wyrażenie  stosownej zgody 

do Rady Gminy. Natomiast nie jest  kompetencją Rady Gminy podejmowanie decyzji czy dana 

działka zostanie sprzedana, wydzierżawiona to stricte kompetencje organu wykonawczego.” 



Wójt Gminy: „Sprawy przetargów wynajmu, dzierżawy nieruchomości nie konsultuje z 

przedsiębiorcami, ponieważ nie będę się później tłumaczył przed CBA, że dany przetarg jest 

zrobiony pod konkretnego przedsiębiorcę. Przetargi są jawne i dostępne dla wszystkich.” 

 

Ad.14 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował i zamknął XLII obrady sesji Rady Gminy 

Lutowiska.  

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: Natalia Kopacz  

 


