
Protokół Nr V/07 
z sesji Rady Gminy Lutowiska 

z dnia 23 kwietnia 2007r. 
 
 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1000, zakończyły godz.1355. 
W sesji uczestniczyli radni Rady Gminy, zaproszeni goście, wójt, sekretarz i skarbnik gminy. 
 
Radni obecni : 
 Bajda Marek, Drapała Adam, Dudka Feliks, Gretkowska Renata, Kuzar Henryk, Lizun Da-
riusz, Majcher Marek, Mikołajczak Maciej, Puszkarski Marek, Sabara Krzysztof, Świergocka 
Janina, Wiśniewski Damian, Wojdyła Andrzej. 
 
Radni nieobecni usprawiedliwieni : 
Bocheński Tadeusz, Radwański Jan. 
 
Zaproszeni goście : 
 

1. Piotrowska Maria- sołtys sołectwa Lutowiska 
2. Kwiatkowski Roman- sołtys sołectwa Zatwarnica 
3. Kranz Bogusława- sołtys sołectwa Ustrzyki Górne 
4. Myhal Anna- kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Lutowiskach 
5. Polechońska Marta- dyrektor Zespołu Szkół w Lutowiskach 
6. Atemborska Wanda- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach 
7. Prokopiak- Młynarczyk Małgorzata- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Lutowiskach 
8. Nowak Jarosław- kierownik Rewiru Dzielnicowych w Lutowiskach 
 
 
Porządek obrad : 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 oraz udzielenie abso-

lutorium Wójtowi Gminy. 
5. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lutowiska na rok 

2007. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Sa-

morządowi Województwa  Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 
7. Zmiany w budżecie gminy na 2007r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednost-

kach organizacyjnych Gminy Lutowiska. 
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe  warunki  przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania na-
gród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze 
nauczycieli oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

10. Informacja o pracy wójta między sesjami. 
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11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Zakończenie obrad sesji. 

 
 
                   Ad.1/ Otwarcia obrad sesji  dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek 
Bajda, który powitał obecnych radnych oraz zaproszonych gości. 
 
                   Ad.2/ Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Bajda - na podstawie listy 
obecności stwierdził prawomocność obrad . 
 
                   Ad.3/ Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty  jednogłośnie. 
 
                   Ad.4/ Wójt Pan Podyma Włodzimierz- przypomniał najważniejsze elementy 
sprawozdania finansowego za rok 2006, które otrzymali wszyscy radni. Dochody zostały zre-
alizowane w 97,51 %, zaś wydatki w 76,75%. Na inwestycje została wydatkowana kwota 
1,119,123 zł stało się to dzięki  możliwe dzięki staraniom o  dodatkowe środki. Wójt przypo-
mniał, że została dofinansowana ze środków zewnętrznych budowa parkingu w Lutowiskach, 
budowa drogi dojazdowej do pól w Chmielu, urządzenie ekomuzeum, rozbudowa GCI o  
Transgraniczne Centrum Informacji, oraz ogrodzenie kościoła.  Pokaźne środki udało się zdo-
być na dożywianie dzieci.  
Wykonane zostały również wszystkie zdania własne Gminy w stopniu co najmniej zadawalają-
cym o czym świadczy brak skarg na funkcjonowanie Urzędu. Pomimo wysokiego stopnia zre-
alizowania dochodów pozostały zaległości podatkowe w wysokości 215 tyś. zł., w stosunku do 
dłużników zostały wykonane wszystkie czynności, a mianowicie wysłanie upomnień, złożenie  
tytułów wykonawczych, a największe zaległości zabezpieczono poprzez założenie hipoteki 
przymusowej. 
Na zakończenie  Wójt podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do dobrego zre-
alizowania budżetu w roku 2006. 
Lizun Dariusz- zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej – odczytał protokół z  Ko-
misji Rewizyjnej  / jak załącznik do protokołu/  .  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Bajda - odczytał  Uchwałę Nr VII/27/07 z dnia 13 
kwietnia 2007r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  w spra-
wie  zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Lutowiska o udzielenie abso-
lutorium Wójtowi Gminy Lutowiska z wykonania budżetu gminy za 2006r./ jak załącznik do 
protokołu/. Skład orzekający  postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek. 
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luto-
wiska. 
Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się  za przyjęciem sprawozdania z wykonania budże-
tu gminy za 2006, podczas głosowania 1 radny nieobecny. 
 
                   Ad.5/ Skarbnik Gminy Pani Krystyna Wojtanowska-  odczytała projekt uchwa-
ły zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Lutowiska na 2007 rok. Poinformowała o 
zmianach dotyczących szczegółowego przyznania zaplanowanych dotacji i wskazania konkret-
nych zadań, których zlecenie do realizacji planuje się podmiotom nie zaliczonych do sektora 
finansów publicznych. 
Drapała Adam-przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i planowania- odczytał 
protokół  komisji  / jak załącznik do protokołu/ komisja pozytywnie opiniuje. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Bajda- odczytał  z poprawkami projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu Gminy Lutowiska na 2007r.Wszyscy radni jednogło-
śnie opowiedzieli się „za” – 13 radnych, podczas głosowania 1 radny przybył. 
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                   Ad.6/  Wójt Pan Podyma Włodzimierz- przypomniał, że w  budżecie gminy na 
rok 2007 zabezpieczona jest kwota 100 tyś zł. na pomoc  finansową dla Województwa Podkar-
packiego na budowę chodnika wzdłuż  osiedla w Lutowiskach. 
Poinformował, że Dyrektor Podkarpackiego Zarządu  Dróg Wojewódzkich radził aby Gmina 
własnym staraniem wykonała dokumentację na budowę chodnika co będzie stanowiło pomoc 
rzeczową dla Województwa Podkarpackiego. Przyśpieszy to  w istotny sposób postępowanie 
przygotowawcze  i pozwoli na zrealizowanie budowy chodnika w tym roku. 
Wartość dokumentacji  została ustalona na kwotę 15.860 zł. brutto. Pozostała kwota za 100 tyś. 
zł. zostanie przeznaczona na pomoc finansową. Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek 
Bajda- odczytał projekt uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy rzeczowej dla Województwa 
Podkarpackiego oraz zmiany uchwały w spawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego na realizację   zadania publicznego. W/w uchwała została przy-
jęta jednogłośnie. 
 
                   Ad.7/  Zmiany w budżecie gminy  na 2007 rok. 
 
Pracownik U.G. Pani Rypyst Małgorzata- w dniu 26 marca przeprowadzony zastał przetarg 
na wykonanie robót budowlanych przy budowie placu targowego wraz z kioskami i ogólnodo-
stępnymi sanitariatami  w Lutowiskach .Wpłynęła jedna oferta na kwotę ok. 269 tys, zł.W bu-
dżecie Gminy braknie pieniędzy na nadzór inwestorski, wyposażenie a także chcielibyśmy wy-
konać parking przed obiektem. Wnioskujemy o zwiększenie środków na tym zadaniu o 30 tys. 
z. W dniu 17 kwietnia odbył się przetarg na budowę wiaty festynowej w Lutowiskach. Wpły-
nęła jedna oferta na kwotę 110 tys. zł. W budżecie mamy 72 tys. zł. Wnoszę o zwiększenie 
budżetu na tym zadaniu o kwotę 50 tys. zł, która zabezpieczy środki na roboty budowlane, in-
stalacyjne, nadzór inwestorski a także wyposażenie. 
Pracownik U.G. Pani Mielcarek Iwona- poinformowała, że w ustawie o podatku i opłatach 
lokalnych  oraz ustawie o podatku leśnym jest zamieszczone szereg zwolnień ale ustawodawca 
nie zamieścił zwolnienia od gruntów i budynków będących własnością gminy. Gmina sama 
sobie deklaruje podatek należny i odprowadza jako dochód dlatego dochody z tego tytułu 
wzrastają oraz wydatki na pokrycie tych podatków o tą samą kwotę wzrastają. 
Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i planowania Pan Drapała Adam- 
Odczytał protokół komisji/ jak załącznik do protokołu/, komisja pozytywnie opiniuje  zmiany 
w budżecie na 2007 rok.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan  Bajda Marek- odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 
W/w   uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
                   Ad.8/ Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Lutowiskach Pani 
Myhal Anna- odczytała wniosek  dot.  ustalenia  wysokości najniższego wynagrodzenia, oraz 
ustalenie wartości jednego punktu w złotych/ wynagrodzenie zasadnicze 777 zł, natomiast war-
tość jednego punktu 4,41 zł/. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach Pani Prokopiak- Mły-
narczyk Małgorzata- odczytała kolejny wniosek dot. ustalenia wysokości najniższego wyna-
grodzenia, oraz ustalenie wartości jednego punktu w złotych/ wynagrodzenie w kwocie 777 zł 
brutto, natomiast wartość jednego  punktu 4,30 zł./. 
Pan  Drapała Adam-  wniósł o zrównanie wartości punktu według wszystkich jednostek. 
Wójt Pan Podyma Włodzimierz- Wójt poinformował, że  skutki finansowe zrównania warto-
ści punktu wyniosą w skali roku około 2000 zł.. 
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Pan Drapała Adam- wnosi formalny wniosek aby jednak stawka była jednakowa. 
Pan Dudka Feliks- postawił sprzeciw i jest za stawką przedstawioną przez pracodawcę. 
Sekretarz Gminy- Bacior Michalska Zofia-  wyjaśniła, że  każdy pracodawca ustala wyso-
kość najniższego wynagrodzenia oraz wartość jednego punktu dla pracowników zatrudnionych 
w jednostkach organizacyjnych  i występuje do Rady Gminy  z wnioskiem o ustalenie jednego 
punktu wynagradzania dla ustalenia tabeli miesięcznych stawek. Następnie odbyło się głoso-
wanie nad wnioskiem Pana radnego Drapały Adama „za” przyjęciem głosowało10 radnych,’ 
Przeciw”-2 , „ wstrzymał się”-1. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bajda Marek- odczytał  projekt uchwały ze zmianami w 
sprawie wynagrodzenia  pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Lutowiska. „za” przyjęciem głosowało 11 radnych przy 2 „ wstrzymujących się”. 
 
                   9/ Podjęcie  zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu  określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 
funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz zasady przy-
znawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.  
Sekretarz Gminy Pani Bacior Michalska Zofia- wyjaśniła, że zapisy pkt 5 i 6 w § 5 uchwa-
lonego na poprzedniej sesji Regulaminu organ nadzoru  zakwestionował, gdyż nie mieszczą się 
w kryteriach wyznaczonych przez przepisy oświatowe i  dlatego proponuje się ich uchylenie. 
Przewodniczący komisji rolnictwa, leśnictwa i spraw socjalnych Pan Dudka Feliks- od-
czytał protokół komisji / jak załącznik do protokołu/ komisja pozytywnie opiniuje w/w regula-
min. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bajda Marek- odczytał projekt uchwały  zmieniający 
uchwałę w sprawie ustalenia  Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe wa-
runki przyznawania  dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki oblicza-
nia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia 
dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego. 
Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się „za” przyjęciem regulaminu. 
 
                   Ad10/ Wójt Pan Podyma Włodzimierz- odczytał informację o pracy wójta mię-
dzy sesjami/ jak załącznik do protokołu/. Następnie poprosił radnych o zajęcie stanowiska w 
sprawie wyrażenia zgody na zakup parkometru. 
Poinformował, że  Państwo  Murzańscy mieli w dzierżawie parking w Brzegach Górnych i 
zakupili parkometr, który musiał być na tym parkingu. W tej chwili skończyła się umowa 
dzierżawy i został ogłoszony przetarg  na jego dzierżawę i przetarg ten wygrał inny oferent w 
związku z czym Państwo Murzńscy zwrócili się z prośbą by Gmina odkupiła urządzenie za 
kwotę 50 tyś. zł. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bajda Marek- zapytał czy Rada musi zająć stanowisko w 
tej sprawie. 
Wójt Pan Podyma Włodzimierz- wyjaśnił, że stanowisko to jest istotne ponieważ będą zmia-
ny w budżecie. 
Pan Drapała Adam-uważa, że jeżeli dla Gminy jest to potrzebne to możemy odkupić ale o 
kwotę mniejszą o 30%. 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Policji w Lutowiskach Pan Nowak Jarosław- zapytał 
czy potrzebne jest pozwolenie na postawienie takiego urządzenia. 
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Pan Wiśniewski Damian- uważa, że dzierżawca powinien zadbać o swoje interesy a nie Gmi-
na chyba, że w zawartej umowie takie urządzenie istnieje. 
Pan Lizun Dariusz- zapytał na ile lat jest podpisana umowa dzierżawy na parking w Brzegach 
Górnych. 
Wójt Pan Włodzimierz Podyma- odpowiedział, że umowa jest zawarta na trzy lata. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bajda Marek- uważa, że swoje stanowisko w tej sprawie 
powinna zająć komisja rozwoju gospodarczego i planowania i przedłożyć je na sesji w związku 
z czym  proponuje aby stanowisko zająć na następnej sesji. 
Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie podczas głosowania 1 radny nieobecny. 
 
                   Ad.11/ Wolne wnioski i zapytania. 
Wójt Pan Podyma Włodzimierz- odczytał  pismo jakie wpłynęło od Pana Romaszewskiego 
Tadeusza dotyczy ono wypadku na drodze podczas jazdy wybiegła z lasu łania i uderzyła w 
jego samochód. Wójt wyjaśnił, że problem przekracza kompetencje Gminy i wystąpi do parla-
mentarzystów o zmianę przepisów. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bajda Marek- wyjaśnił, że odcinek tej drogi jest ozna-
kowany i należy zachować szczególną ostrożność. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bajda Marek- poinformował wszystkich, że dzisiaj jest 
uroczystość pogrzebowa  Śp. Pana Jerzego Janickiego, który zmarł 16.04.07r. był on honoro-
wym obywatelem Gminy Lutowiska. 
Przypomniał dla radnych, że z dniem 30 kwietnia bm. upływa termin składania oświadczeń o 
stanie majątkowym jak też oświadczenie lustracyjne. Następnie prośbę swą skierował do prze-
wodniczących komisji stałych by pracowali zgodnie z planem pracy komisji . 
Dudka Feliks- przewodniczący komisji rolnictwa, leśnictwa i spraw socjalnych- poinfor-
mował, że w miesiącu kwietniu odbyło się posiedzenie komisji, która zajmowała się m.in. pro-
gramem profilaktyki alkoholowej prosi Pana Przewodniczącego aby ten punkt znalazł się w 
programie na następnej sesji. 
Pan Mikołajczak Maciej- poinformował, że było się posiedzenie  Rady Społecznej ZOZ w 
Ustrzykach Dolnych, na którym zostały omówione sprawy szpitala  w Ustrzykach Dolnych. 
Lizun Dariusz- zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej- odczytał protokół komisji / 
jak załącznik do protokołu/, jak również przedstawił wnioski komisji. 
Pan Dudka Feliks- przedstawiciel Stowarzyszenia Społecznego” Dzieciom Bieszczadzkiej 
Szkoły w Zatwarnicy”- odpowiedział na pytania komisji rewizyjnej jeżeli chodzi o Chatę 
Bojkowską  dokumentacja jest do odbioru 1 maja br. Za sporządzenie jej jest kwota 2000 zł. 
Na dzień dzisiejszy środków nie posiadają. Poinformował , że będą się starać o pozyskanie 
środków i chatę tą dokończyć, która ma służyć jako świetlica. Jeżeli nie zdobędą środków na 
dokończenie budowy to przekażą ją dla Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bajda Marek- proponuje aby komisja rozwoju gospo-
darczego i planowania oraz komisja rewizyjna odbyły wspólne posiedzenie ze Stowarzysze-
niem Społecznym „ Dzieciom Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy” i  zajęli stanowisko w tej 
sprawie. 
Wójt Pan Podyma Włodzimierz- odpowiedział na pytanie komisji rewizyjnej chodzi o gwa-
rancyjną naprawę drogi do Gajówek w Chmielu usterka to zostanie usunięta w przyszłym ty-
godniu. 
Pan Dudka Feliks – zapytał czy w naszej Gminie będzie stomatolog. 
Wójt Pan Podyma Włodzimierz- wyjaśnił, że zgłosiła się jedna osoba z Mielca, która była 
zainteresowana gabinetem prywatnym. Natomiast są prowadzone rozmowy ze stomatologiem z 
Ukrainy, który jest zainteresowany. 
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Pan Wiśniewski Damian- zwrócił się z prośbą do Pana Wójta aby wynegocjował z Biesz-
czadzkim Bankiem Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych  jeden dzień w tygodniu  np. środa 
wydłużający czas pracy do godz.1600. 
Wójt Pan Podyma Włodzimierz- odpowiedział, że sprawa jest do uzgodnienia z Panem Pre-
zesem Banku. 
Pan Majcher Marek- zadał kilka pytań : 
- kiedy zostanie przeprowadzony remont drogi na Skorodne ? 
- czy budowa chodnika w Lutowiskach będzie w tym roku ? 
- kiedy zostanie przeprowadzony remont drogi Ustrzyki Górne- Wołosate ? 
Wójt Pan Podyma Włodzimierz- odpowiedział na następujące pytania  remont drogi na Sko-
rodne w pierwszych dniach maja ma być podpisana umowa, budowa chodnika będzie w tym 
roku. 
Sołtys sołectwa Ustrzyki Górne Pani Kranz Bogusława- poinformowała, że była z Panem 
Przewodniczącym Rady na spotkaniu z Wice Marszałkiem Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego w sprawie remontu drogi Ustrzyki Górne- Wołosate  obietnice remontu tej  drogi plano-
wane są na 2008 rok. 
Pan Wojdyła Andrzej- sprawa dotyczy budowy chodnika w Ustrzykach Górnych kiedy bę-
dzie i w którym miejscu będzie lokalizacja. 
Pracownik U.G. Pani Rypyst Małgorzata- wyjaśniła, że  budowa chodnika po stronie prawej 
tj. od strony obiektów handlowych jest możliwa jedynie w przypadku oddania gruntów przez 
właścicieli  obiektów, gdyż w pasie drogowym nie jest możliwa budowa z uwagi na konfigura-
cję terenu. Prowadzone rozmowy z właścicielami gruntów przylegających do drogi w latach 
ubiegłych nie dały pozytywnego rezultatu. Sądzę, że łatwiejszą sprawą byłaby budowa chodni-
ka po stronie lewej na gruntach  Bieszczadzkiego Parku Narodowego . 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bajda Marek- popiera wypowiedź przedmówcy ponie-
waż po stronie prawej jest to grunt prywatny a po  lewej właścicielem jest Bieszczadzki Park 
Narodowy. 
Pan Drapała Adam- proponuje aby najbliższa sesja była wyjazdowa do Ustrzyk Górnych i 
zaproszeni goście właścicieli gruntu. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bajda Marek- uważa, że sprawa budowy chodnika po-
winna być konsultowana z mieszkańcami Ustrzyk Górnych i Wołosatego oraz popiera wypo-
wiedź radnego Pana Drapały Adama. 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Policji w Lutowiskach Pan Nowak Jarosław- uważa, że 
droga wojewódzka nie posiada odpowiednich  parametrów  i powinniśmy zaprosić na sesję 
dyrektora Zarządu Wojewódzkich Dróg w Rzeszowie. 
Sołtys sołectwa Lutowiska Pani Piotrowska Maria- poruszyła sprawę parkingu w Lutowi-
skach  potrzebą jest  zrobienie schodków  do tablic informacyjnych. 
Sołtys sołectwa Zatwarnica- zwrócił się z prośbą o wykonanie barierek przy moście Zatwarni-
ca- Sękowiec ponieważ zagraża to niebezpieczeństwu. 
Dyrektor Gminnego Ośrodka  Kultury w Lutowiskach Pani Atemborska Wanda- poru-
szyła sprawę wałęsających się psów na osiedlu w Lutowiskach na osiedlu tym jest świetlica 
środowiskowa  i dzieci się bardzo boją. 
Pan Drapała Adam- proponuje wprowadzić numerki dla psów  ponieważ każdy płaci podatek 
od psa i wiadome byłoby kto jest właścicielem jego. 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Policji w Lutowiskach Pan Nowak Jarosław- poinfor-
mował, że problem ten jest od kilku lat uważa, że sprawą powinni się zająć sołtysi. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bajda Marek- popiera wypowiedź Pana radnego Drapały 
Adama jest za wprowadzeniem numerków dla psów. 
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                   Ad. 12/ Przewodniczący Rady Gminy Pan Bajda Marek- podziękował wszyst-
kim obecnym za udział w obradach sesji. 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała : 
 
Sandecka Urszula 
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	Pracownik U.G. Pani Mielcarek Iwona- poinformowała, że w ustawie o podatku i opłatach lokalnych  oraz ustawie o podatku leśnym jest zamieszczone szereg zwolnień ale ustawodawca nie zamieścił zwolnienia od gruntów i budynków będących własnością gminy. Gmina sama sobie deklaruje podatek należny i odprowadza jako dochód dlatego dochody z tego tytułu wzrastają oraz wydatki na pokrycie tych podatków o tą samą kwotę wzrastają.

