
Protokół nr XLIII/2022 

z  XLIII sesji Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 grudnia 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, 

Mastyła Roman, Jacek Dopart, Grzegorz Zubel, Beata Lisowska, Paweł Stańko, Halina 

Polakiewicz. 

Radni nieobecni: Andrzej Żołądź 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Lutowiska. 

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

Lutowiska na 2022 rok 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Lutowiska. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego. 

8. Uchwalenie Budżetu Gminy Lutowiska na rok 2023. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Lutowiska. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2022  

z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję paliwa stałego- węgiel kamienny. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, 

uczniów. 

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

stanowiącej mienie komunalne w trybie bezprzetargowym. 

13. Informacja o realizacji "Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii" w 2022 roku. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Lutowiska na lata 2023 – 2024. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego „……..” na lata 2023 – 2030. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży 

radnym Gminy Lutowiska.  

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

18. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

19.  Wolne wnioski i zapytania. 

20.  Zakończenie obrad sesji. 
 



Ad. 1 

Pan Marek Ostrowski Przewodniczący Rady Gminy Lutowiska powitał wszystkich Radnych 

na sesji, Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Przedstawiciela SG Ustrzyki Górne 

Prezesa GZGK, Kierownika GOPS-u, Sołtysów, Radnych, a także wszystkich słuchaczy.  

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

obrady XLIII sesji Rady Gminy Lutowiska. 

Ad.2 

Obecnych jest 14 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 XLII 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 XLIII//234/2022 została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Lutowiska przedstawiła Pani skarbnik Iwona Mielcarek. 

Przewodnicząca komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poinformowała, że członkowie 

komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Uchwała nr XLIII//235/2022 została podjęta jednogłośnie 

 

Ad.7  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na 

realizację zadania publicznego przedstawiła Pani skarbnik informując, że zgodnie                                     

z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwała powinna zostać podjęta w celu 

udzielenia pomocy finansowej dla powiatu, czyli zakupu samochodu pożarniczego dla PSP 

Ustrzyki Dolne.  

Przewodnicząca komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poinformowała, że członkowie 

komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 

Uchwała nr XLIII//236/2022 została podjęta jednogłośnie 

 



Ad.8 

Projekt Budżetu Gminy na 2023 rok przedstawiła Pani Skarbnik. 

Dochody budżetu na 2023 r. zaplanowano w wysokości 18 702 024,00 zł w tym plan dochodów 

bieżących wynosi  12 016 318,62 zł, plan dochodów majątkowe wynosi 6 685 705,38 zł w tym 

dochody ze sprzedaży majątku 305 000 zł oraz środki  otrzymane z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 

6 380 705,38 zł. 

Wydatki w 2023 r. planuje się na kwotę 20 482 136,00 zł w tym, wydatki bieżące planuje się 

na kwotę 11 998 210,75 zł i wydatki majątkowe na kwotę 8 483 925,25 zł.  

Planowany deficyt budżetowy na 2023 rok w kwocie 1 780 112,00 zł będzie pokryty 

przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach  w kwocie  1 000 000,00 zł, przychodami jednostek samorządu 

terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 

w wysokości 91 500 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  w 

wysokości 492 000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 196 612 zł.   Ponadto rozchody   

w kwocie 114 000 zł będą pokryte nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 114 000 zł.  Łącznie 

planuje się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 310 612,00 zł. 

W roku budżetowym 2023 planuje się rozchody w wysokości 114 000 zł tj. spłata dwóch rat 

pożyczki długoterminowej po 57 000 zł, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i 

oczyszczalni ścieków w Lutowiskach”. Termin spłaty ostatniej raty pożyczki przypada na 2025 

rok. 

Pani skarbnik odczytała dwie pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Rzeszowie: Uchwałę Nr 7/18/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. składu orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Lutowiska na rok 2023 oraz Uchwałę Nr 7/111/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. składu 

orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lutowiska na 2023 rok, opinie są pozytywne. 

Przewodnicząca komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poinformowała, że członkowie 

komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 

Uchwała nr XLIII//237/2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska 

przedstawiła Pani Skarbnik.  

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutowiska została sporządzona na lata 2023-2026.   



Do opracowana prognozy wzięto pod uwagę dane ze sprawozdań z wykonania budżetu  za lata 

2019 -  2021  oraz za trzy kwartały roku 2022, prognozowane dochody i wydatki za   IV kwartał 

2022 roku. Na lata 2024 - 2026 przyjęto  prognozowany  średnioroczny wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych w wysokości 112,62%. 

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-

2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów 

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 

bieżące do dochodów bieżących budżetu.   

W 2023 roku planuje się sześć przedsięwzięcie do realizacji w okresie dłuższym niż rok tj. 

zadanie pn. „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy”, „Budowa 

alternatywnego źródła ciepła zeroemisyjnego dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy 

w Lutowiskach”, „Budowa ogólnodostępnego parkingu wraz z infrastrukturą niezbędną dla 

obsługi turystów w Ustrzykach Górnych”, „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz                      

z budową mostu na Posadzie Dolnej w miejscowości Lutowiska”, „Przebudowa budynku                         

i zagospodarowanie  terenu Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach”, „Cyfrowa Gmina”. 

Pani Skarbnik przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Uchwałę Nr 

7/18/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia  

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska na lata 2023-2026, opinia jest pozytywna. 

Przewodnicząca komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poinformowała, że członkowie 

komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

Uchwała nr XLIII//238/2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2022  

z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję paliwa stałego- węgiel kamienny przedstawiła Pani 

Skarbnik.  

Przewodnicząca komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poinformowała, że członkowie 

komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 

Uchwała nr XLIII//239/2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy 

obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 

przedstawił Pan Wójt. Zmiana wynika ze zmian w ustawie.  

Przewodnicząca komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poinformowała, że członkowie 

komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 

Uchwała nr XLIII//240/2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.12  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

stanowiącej mienie komunalne w trybie bezprzetargowym przedstawił Wójt Gminy.  



Przewodnicząca komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poprosiła o wprowadzenie zmiany 

w projekcie uchwały dotyczącą okresu trwania dzierżawy z 10 lat na 5 lat.  

 

Przewodnicząca komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poinformowała, że na posiedzeniu 

członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z okresem dzierżawy na 5 lat.  

Uchwała nr XLIII//241/2022 została podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad.13  

Informacja o realizacji "Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii" 

w 2022 roku została przedstawiona przez kierownika GOPS-u, Panią Agnieszkę Fischer.  

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska na lata 

2023 – 2024. 

Uchwała nr XLIII//242/2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 15 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

„Innowacyjne Bieszczady” na lata 2023 – 2030 przedstawił Wójt gminy Lutowiska.  

Uchwała nr XLIII//243/2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 16 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży radnym 

Gminy Lutowiska.  

Przewodnicząca komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poinformowała, że członkowie 

komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 

Uchwała nr XLIII//244/2022 została podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 17 

Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wynagradzania Wójta Gminy Lutowiska. 

Przewodnicząca komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poinformowała, że większością 

głosów, przy 1 głosie wstrzymującym członkowi pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

Uchwała nr XLIII//244/2022 została podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 

Ad.18  

Informacja o pracy Wójta między sesjami: 

Wójt Gminy Lutowiska od ostatniej sesji wydał zarządzenia w sprawie: 

 wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2002 rok- 6 zarządzeń, 

 przeprowadzenia inwentaryzacji, 

 ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19,  



 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania 

wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

 wprowadzenia szczegółowych rozwiązań mających na celu zmniejszenie całkowitego 

zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy. 

 

Od ostatniej sesji Wójt Gminy Lutowiska wziął udział w: 

- zebraniu Sołtysów, 

- zebraniu zespołu Związku Gmin Bieszczadzkiego Pogranicza w sprawie dużych    

drapieżników i dystrybucji węgla,                                                                                                                                             

-  zebraniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, 

-  zarządzie stowarzyszenia gmin parkowych,  

- konferencjach i spotkaniach dotyczących dystrybucji węgla dla mieszkańców. 

Pan Wójt poinformował, że jako gmina zajęliśmy 3 miejsce w rankingu Aktywnej 100 Gmin 

Podkarpacia.  

 

Ad.19 

Wolne wnioski i zapytania.  

Przewodniczący złożył wszystkim najlepsze życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku  

i podziękował wszystkim za współpracę w 2022 roku.  

Następnie życzenia złożył Wójt gminy lutowiska, Pan Krzysztof Mróz.  

 

Ad.20 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował i zamknął XLIII obrady sesji Rady Gminy 

Lutowiska.  

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: Natalia Kopacz  

 


