
 
Protokół Nr VIII/07 

z sesji Rady Gminy Lutowiska 
z dnia 30 sierpnia 2007r. 

 
 

Obrady sesji rozpoczęły sie o godz. 1000 zakończyły godz.1230. 
W sesji uczestniczyli radni rady gminy, zaproszeni goście, wójt, sekretarz i skarbnik gminy. 
 
Radni obecni : 
Bajda Marek, Bocheński Tadeusz, Drapała Adam, Dudka Feliks, Kuzar Henryk, Lizun 
Dariusz, Majcher Marek, Puszkarski Marek, Radwański Jan, Sabara Krzysztof, Swiergocka 
Janina, Wiśniewski Damian, Wojdyła Andrzej. 
 
Radni nieobecni  usprawiedliwieni : 
Gretkowska Renata, Mikołajczak Maciej. 
 
Zaproszeni goście : 
 

1. Flemming Maciej – dyrektor SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych 
2. Kwiatkowski Roman- sołtys sołectwa Zatwarnica 
3. Kocik Konrad- przedstawiciel placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych 
4. Piotrowska Maria- sołtys sołectwa Lutowiska 
5. Zołądź Andrzej- przedstawiciel  placówki Straży Granicznej w Stuposianach 
6. Atemborska Wanda- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach 

 
Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego- remont Szpitala w Ustrzykach 
Dolnych. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. 
6. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Lesku. 
7. Rozpatrzenie wniosku Pana Witolda Pawliszewskiego w sprawie uchylenia uchwały 

Nr VII/33/07 z dnia 26 lipca 2007r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego tj. wykonanie 
dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Ustrzykach Górnych. 

9. Zmiany w budżecie gminy na 2007r. 
10. Zajęcie stanowiska w sprawie zakupu budki i parkometru. 
11. Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany przeznaczenia gabinetu stomatologicznego. 
12. Informacja o pracy wójta między sesjami. 
13. Wolne wnioski i zapytania. 
14. Zakończenie obrad sesji. 
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                   Ad.1/ Otwarcia obrad sesji dokonał Pan Przewodniczący Rady Marek Bajda, 
który powitał obecnych radnych oraz zaproszonych gości. 
                   Ad.2/ Pan Przewodniczący Rady Marek Bajda- na podstawie listy 
obecności stwierdził prawomocność obrad.  
Następnie dokonano zamianę kolejności w porządku obrad przesunięcie pkt 7 był w 
punkcie 4. 
Pan Wójt Włodzimierz Podyma- prosi o wprowadzenie do porządku obrad pkt 10 
zajęcie stanowiska w sprawie zakupu budki i parkometru i pkt 11 zajęcie stanowiska w 
sprawie zmiany przeznaczenia gabinetu stomatologicznego, oraz przełożenie punktu 7 na 
punkt 4. 
Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za  zmianą porządku obrad.  
 
                   Ad.3/ Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty 12 głosami „za”   przy 1 „ 
przeciw”.   
 
                   Ad.4/ Pan Wójt  Włodzimierz Podyma- poinformował radnych, że Pan 
dyrektor Szpitala zwrócił się z pismem o wsparcie finansowe w kwocie 20 tys. zł., z 
przeznaczeniem na remont szpitala. 
Pan dyrektor Szpitala  Maciej Flemming- przedstawił problem i sytuację finansową 
szpitala. Poinformował radę jaki remont chciałby wykonać przede wszystkim wejścia do 
szpitala i izby przyjęć. 
Pan Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Adam Drapała- 
poinformował, że komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Pan Przewodniczący Rady Marek Bajda- odczytał projekt uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego  na realizację zadania 
publicznego- remont Szpitala w Ustrzykach Dolnych. W/w uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. 

 
                   Ad.5/ Pan Wójt Włodzimierz Podyma- przedstawił sprawozdanie z 
wykonania budżetu za I półrocze 2007r./ jak załącznik do protokołu/ poinformował, że 
dochody zostały zrealizowane  w 35,24% a wydatki  w 27,20%, inwestycje zrealizowano 
w  5,61%. Wyjaśnił, że taka realizacja budżetu wynika z faktu, że należna rekompensata 
za utracone dochody z podatku od nieruchomości położonych na terenach ochronnych  
wpłynie na konto Gminy dopiero w miesiącu sierpniu. Dlatego Gmina, aby uniknąć 
konieczności zaciągnięcia kredytu planować wykonanie większości inwestycji na drugie 
półrocze. Natomiast wszystkie inne zadania są realizowane zgodnie z upływem czasu . 
Zapewnił, że pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane do końca roku za wyjątkiem tych 
które wymagają uzyskania środków unijnych, a mianowicie : budowa oczyszczalni 
ścieków wraz z kolektorami w Lutowiskach, budowa parkingu widokowego w 
Lutowiskach,  modernizacja szkoły w Stuposianach, partycypacja w modernizacji dróg 
powiatowych.    
Pan Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Adam Drapała- 
odczytał protokół komisji /jak załącznik do protokołu/, komisja pozytywnie opiniuje w/w 
sprawozdanie. 
Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się „za” przyjęciem sprawozdania. 
 
                   Ad.6/  Pani Sekretarz Gminy Zofia Bacior- Michalska- w imieniu zespołu 
powołanego przez Radę do zaopiniowania kandydatów na ławników przedstawiła opinię o 
zgłoszonych kandydatach. 

 2



Następnie powołano komisję skrutacyjną w następującym składzie : Kuzar Henryk- 
przewodniczący, Puszkarski Marek- członek, Radwański Jan- członek, która 
przeprowadziła wybory. Radni wybierali dwóch ławników , po  przeprowadzeniu tajnego 
głosowania przewodniczący komisji  skrutacyjnej odczytał protokół komisji skrutacyjnej/ 
jak załącznik do protokołu/, ławnikami do Sądu Rejonowego w Lesku  wybrani zostali : 
Brzeska Helena i Gniazdowska – Dziura Lucyna. 
Pan Przewodniczący Rady Marek Bajda- odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
ławnika do Sądu Rejonowego w Lesku/ jak załącznik do protokołu/. 
 
                   Ad.7/ Rozpatrzenie wniosku Pana Witolda Pawliszewskiego w sprawie 
uchylenia uchwały Nr VII/33/07 z dnia 26 lipca 2007r. 
Pan Przewodniczący Rady Marek Bajda- poinformował, że wpłynął wniosek do Rady 
od Pana Witolda Pawliszewskiego w sprawie uchylenia uchwały j. w. 
Pan przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Adam Drapała-  
poinformował, że  komisja na swym posiedzeniu  zaproponowała podtrzymać stanowisko 
Rady wyrażone w /w uchwale. 
Pani Sekretarz Gminy Zofia Bacior- Michalska- poinformowała, że  Wojewoda 
wszczął postępowanie zmierzające do stwierdzenia nieważności uchwały z powodu 
naruszenia prawa. Z informacji uzyskanych od Wydziału Nadzoru i Kontroli wynika, że 
Wojewoda  w najbliższych dniach wyda rozstrzygnięcie  nadzorcze stwierdzające 
nieważność w/w uchwały. Gdyby Rada podjęła  uchwałę o jej uchyleniu to postępowanie 
w tej sprawie zostanie umorzone.  
Pan Przewodniczący Rady Marek Bajda-  uzupełnił wypowiedz Pani Sekretarz, że na 
posiedzeniu komisji rozwoju gospodarczego i budżetu nie było informacji od Wojewody. 
Następnie Pan Przewodniczący Rady Marek Bajda- odczytał projekt uchwały  uchylający 
uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej „ za” przyjęciem 
głosowało 11 radnych przy 2 „ wstrzymujących się”. 
 
                   Ad.8/ Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej 
Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego tj. 
wykonanie dokumentacji projektowej na budowę  chodnika w Ustrzykach Górnych. 
Pan Wójt Włodzimierz Podyma- przypomniał, że na poprzedniej sesji rada zajęła 
stanowisko w powyższej sprawie. 
Pan Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Adam Drapała - 
odczytał protokół z posiedzenia komisji/ jak załącznik do protokołu/ komisja pozytywnie 
opiniuje udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.   
 
                   Ad.9/ Zmiany w budżecie gminy na 2007r. 
Pan Przewodniczący Rady Marek Bajda - poinformował radnych, że nastąpiła 
dodatkowa zmiana w  budżecie gminy  w związku z otrzymaniem  dodatkowych środków 
od Wojewody i zmniejszeniem dotacji. 
Pani Skarbnik Gminy Krystyna Wojtanowska- szczegółowo przedstawiła zmiany w 
budżecie. Gmina otrzymała kwotę  w wysokości 14 700 zł na zadania własne z 
przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy 
materialnej o charakterze edukacyjnym, oraz kwotę 640 zł z przeznaczeniem na opłacenie 
składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy 
społecznej. Ponadto Wojewoda zmniejszył  plan dotacji na zasiłki i pomoc w naturze o 
kwotę 17 700 zł  zadania rządowe i 20 000 zł zadania własne. 
Pan przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Adam Drapała - 
komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała zmiany w pierwotnej wersji, 
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natomiast dodatkowe zmiany wynikły z późniejszym otrzymaniem decyzji od Wojewody 
i uważa, że  należy traktować pozytywnie. 
Pan radny Marek Majcher-  zapytał  skąd się wzięła kwota 40 000 zł. na remont sali 
gimnastycznej.   
Pan Wójt Włodzimierz Podyma- wyjaśnił, że w uchwale budżetowej na 2007 rok 
została przeznaczona kwota 60 000 zł, na szkołę  w Stuposianach w związku z czym 
dokonano przeniesień  kwoty 40 000 zł,  na remont sali gimnastycznej. 
Pan Przewodniczący Rady Marek Bajda- odczytał projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok „za” przyjęciem głosowało 11 
radnych przy 2 „ wstrzymujących się”. 
 
                   Ad.10/ Pan Wójt Włodzimierz Podyma- poinformował, że ponownie 
wpłynęło pismo Państwa I.A. Murzańskich w sprawie zakupu przez Gminę parkometru  z 
budką parkingową i przyłączem  energetycznym na Przełęczy Wyżnej. Przypomniał, że 
pierwsza prośba w tej sprawie została załatwiona odmownie, ponieważ Państwo 
Murzańscy nie posiadali zgody na użytkowanie tych urządzeń. W chwili obecnej 
dysponują  takim pozwoleniem. 

      Wójt oznajmił, że popiera prośbę Państwa Murzańskich, ponieważ te urządzenia są   
      one potrzebne i wcześniej czy później  Gmina powinna je kupić.     

Pan przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Adam Drapała - 
poinformował, że odbyło się posiedzenie komisji, na które zaproszeni zostali Państwo 
Murzańscy. Dla komisji przedstawili pozwolenie na użytkowanie budki parkingowej z 
infrastrukturą towarzyszącą. Po dłuższej dyskusji komisja proponuje wykupić od Państwa 
Murzańskich w/w obiekty za cenę wyceny rzeczoznawcy z 25% upustem. Upust ten został 
wynegocjowany. 
Pan radny Andrzej Wojdyła- pyta czy rzeczoznawca  ocenia stan techniczny urządzeń.  
Pan radny Adam Drapała- wyjaśnił, że tak. 
Po dłuższej dyskusji radni zadecydowali aby dokonać wyceny rzeczoznawcy oraz 
ekspertyzy tych urządzeń. W/w stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. 
  
                   Ad.11/ Pan Wójt Włodzimierz Podyma- poinformował, że wpłynęło pismo 
od NZOZ „ Bieszczady” w Lutowiskach dot. zmiany przeznaczenia  pomieszczenia 
gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia na  cele poradni medycyny sportowej i 
gabinetu promocji zdrowia realizującego programy profilaktyczne. 
Pan  przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Adam Drapała- 
poinformował, że komisja na swym posiedzeniu rozpatrzyła tą  sprawę na, której 
uczestniczyła Pani doktor Teresa Mikołajczak. Komisja po dłuższej dyskusji i 
wyjaśnieniach  Pani doktor komisja pozytywnie opiniuje likwidację gabinetu 
stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia. 
Pan radny Henryk Kuzar-  uzupełnił wypowiedz przedmówcy, że na  posiedzeniu 
komisji Pani doktor twierdziła, że  sprzęt stomatologiczny znajdujący się w gabinecie nie 
spełnia obecnych norm dotyczących urządzeń medycznych i nie zostanie dopuszczony do 
użytkowania przez  NFZ i sanepid. 
Pan Wójt Włodzimierz Podyma- poinformował, że po przeprowadzonych rozmowach z 
Panią doktor, która  stwierdziła, że obsługę stomatologiczną zapewni nowocześniejszy i 
spełniający obecne wymogi gabinet usytuowany w Zespole Szkół w Lutowiskach. Została 
też przeprowadzona rozmowa z Panią dyrektor  Zespołu Szkół w Lutowiskach, która 
stwierdziła, że nie widzi  przeszkód, natomiast  czynny ma być w godzinach pracy szkoły.  
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Pan Wójt wyraził swoje stanowisko, że chciałby aby gabinet stomatologiczny pozostał 
gdzie jest obecnie. Następnie Rada wyraziła zgodę na  zmianę przeznaczenia gabinetu 
stomatologicznego „za” głosowało 8 radnych, „ przeciw”-2, „ wstrzymało się” 3 . 
 
                   Ad12/  Pan Wójt Włodzimierz Podyma- przedstawił informację o pracy 
między sesjami/ jak załącznik do protokołu/. 
 
                   Ad.13/  Wolne wnioski i zapytania. 
Pan Przewodniczący Rady Marek Bajda- złożył  podziękowanie dla Pań i Panów 
radnych jak też pracownikom U.G. , GOK, członkom OSP za przygotowanie imprezy z 
okazji 55- rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach jak również za 
uczestnictwo w uroczystości. 
Pan radny Marek Majcher- sprawa dotyczy Państwa Pachanów zamieszkałych w 
Lutowiskach.  Parę lat temu Państwo Pachanowie zakupili od Agencji Rolnej działkę i w 
chwili obecnej w planie p.p. z. jest przewidziana droga dojazdowa . 
Pan Wójt Włodzimierz Podyma- wyjaśnił, że Państwo Pachanowie zakupili działki jako 
rolne, natomiast został sporządzony plan p.p. z.  i było ogłoszenie w prasie lokalnej,oraz  
wywieszono na tablicy ogłoszeń, Państwo Pachanowie nie wnieśli żadnych uwag, w 
chwili obecnej odwołali się do Starostwa  Powiatowego w Ustrzykach Dolnych i sprawa  
jest w toku. Poinformował, że można dokonać  zmian  w planie  p. p. z. na koszt 
wnioskodawcy.  
Pan Witold Pawliszewski – mieszkaniec Dwernika-  poruszył sprawę drogi dojazdowej 
nr 43 do jego posesji i jak do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi. 
Pan Wójt Włodzimierz Podyma- wyjaśnił, że sprawą zajmuje się pracownik U.G. i 
sprawa  jest skierowana do geodety o wyznaczenie granic. 
Pani sołtys sołectwa Lutowiska Maria Piotrowska- zwróciła się z prośbą  do Rady o 
przeznaczenie środków na zakup siatki do piłki nożnej. 
Pan komendant Rewiru Dzielnicowych Policji w Lutowiskach Jarosław Nowak - 
zwrócił się z prośbą o wprowadzenie punktu na następną sesję dotyczącego sprzedaży 
napojów alkoholowych. Nadmienił, że komisja ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych była na kontroli w punktach sprzedaży i stwierdziła, że są źle wydane 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 
- kolejna sprawa  dotyczy zainstalowania monitoringu  w Lutowiskach, który ułatwiał by 
np. odnalezienie sprawców. Przypomniał, że parę lat temu zwracał się z prośbą do Rady o 
wsparcie finansowe  lecz nie doszło do skutku, za przykład podał jak został 
zdewastowany parking w Lutowiskach i Pan Wójt  zwrócił się z pismem  w tej sprawie. 
Pan Przewodniczący Rady Marek Bajda-  odpowiedział na pytania, że nie widzi 
potrzeby wprowadzenia punktu do porządku obrad sesji ponieważ sprawa ta powinna być 
wyjaśniona z pracownikiem U.G. ,który wydaje zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
- sprawa zainstalowania monitoringu  uważa, że muszą być konkrety na ten temat.  
Pan radny Marek Majcher- zapytał kiedy będzie wykonana budowa chodnika w 
Lutowiskach. 
Pan Wójt Włodzimierz Podyma- wyjaśnił, że remont i budowa chodnika będzie 
wykonana w tym roku. 
Pani radna  i sołtys sołectwa Stuposiany Swiergocka Janina- serdecznie zaprasza 
wszystkich obecnych  na Dożynki  Gminne, które odbędą się w Pszczelinach  jak również 
wręczyła zaproszenia dla radnych.  
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                   Ad.14/ Pan Przewodniczący  Rady Marek Bajda-  podziękował wszystkim 
radnym i zaproszonym gościom za udział w obradach i zamknął sesje. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano : 
  Protokołowała : Sandecka Urszula 
 

 

 6


