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Protokół Nr XXXVII/06 
z sesji Rady Gminy Lutowiska 

z dnia 8 czerwca 2006r. 
 

 
Obrady sesji trwały od godz. 1230 do godz. 1630. 

 
 
W sesji uczestniczyło 11 radnych, - frekwencja- 73%. 
 
 Obecni radni Rady Gminy : 
Przewodniczący – Tadeusz Romaszewski, 
z-ca przewodniczącego- Maciej Mikołajczak, 
Stefan Chmurski, Maria Gessner, Ryszard Grzegorz, Marek Puszkarski, Henryk Rachwał, Jan 
Radwański, Henryk Suszek, Janina Świergocka, Marek Sztyler. 
Radni nieobecni  nieusprawiedliwieni : 
Renata Gretkowska, Beata Krukowska, Stanisław Wota, Zacha Andrzej. 
Z Urzędu Gminy i gminnych jednostek  organizacyjnych obecni byli : 
Wójt – Włodzimierz Podyma, 
Sekretarz gminy- Zofia Bacior – Michalska 
Skarbnik gminy- Krystyna Wojtanowska, 
Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty- Anna Myhal’ 
Prezes Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej- Marian Skaliński, 
Pełniący obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury- Wanda Atemborska. 
Zaproszeni goście : 
 Przedstawiciel Strażnicy Straży Granicznej w Stuposianach- Andrzej Żołądź 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Policji w Lutowiskach- Jarosław Nowak 
Przedstawiciel Nadleśnictwa Lutowiska- Wojciech Tylka 
 
Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu powiatowego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia części nieruchomości w Smolniku. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru żwiru. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży nieruchomości / działki budowlanej/. 
9. Zajęcie stanowiska  w sprawie zmiany terminu ferii zimowych. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania  honorowego  obywatelstwa Gminy Lutowiska dla Pana 

Jerzego Nowakowskiego. 
11. Informacja o pracy Wójta miedzy sesjami. 
12. Wolne wnioski i zapytania. 
13. Zakończenie obrad sesji. 

 
 
                   Ad.1/ Otwarcia obrad sesji dokonał  Wiceprzewodniczący  Rady - Maciej Mikołajczak, 
który powitał obecnych radnych i zaproszonych gości. 
 
                   Ad.2/ Wiceprzewodniczący Rady – odczytał  rotę ślubowania  dla nowo wybranego 
radnego Pana  Henryka Rachwała , który po wysłuchaniu powtórzył słowo „ ŚLUBUJĘ” / jak 
załącznik do protokołu/. 
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                   Ad.3/  Wiceprzewodniczący Rady- na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad, następnie zaproponował wprowadzenie zmian do porządku przełożenie pkt. 5 
na pkt 10. Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie. 
 
                   Ad.4/ Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty „za”- 7 głosami, przy  4 
„wstrzymujących się”. 
 
                  Ad.5/  Wójt- poinformował, że Pani Starosta zwróciła się pisemnie o wsparcie finansowe 
w wysokości 40 tys. zł.  z przeznaczeniem  na  remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie  
Gminy Lutowiska. 
Sprawa ta została omówiona na posiedzeniu komisji rozwoju gospodarczego  planowania i budżetu 
gdzie stwierdzono, ze stan dróg jest bardzo zły i zaproponowano kwotę 20 tyś. zł. Następnie Wójt 
przekazał wiadomość o poważnej awarii przepustu w Chmielu. Bezpośrednio po tym odczytał projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu powiatowego.  
W dyskusji głos zabrali : 
Radny Stefan Chmurski- uważa, że kwota 20 tyś. zł, jest znikoma jeżeli chodzi o  remont tego 
przepustu  proponuje aby  przesunąć o parę metrów wyżej  w kierunku Otrytu w związku z czym 
komisja  wnosi o przegłosowanie  wniosku „za” przyjęciem wniosku głosowało 9 głosami „za” przy 2 
„wstrzymujących się”. 
Anna Krystian- kierownik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego – 
nawiązała rozmowę do cząstkowego remontu dróg relacji Smolnik- Dwernik- Nasiczne, Stuposiany –
Smolnik- Zatwarnica, jest też duża pomoc od Nadleśnictwa Lutowiska  poprzez oczyszczanie 
wjazdów na skład oraz oczyszczenie rowów. Kwota wykonania przepustu  w Chmielu klaruje się w 
wysokości 300 tyś.zł. Pani kierownik poinformowała Radę, że była kontrola z Urzędu 
Wojewódzkiego w celu postawienia nowych oznakowań na drogach jest to kolejny problem gdyż na 
wykonanie w/w zadania potrzebna jest kwota 60 tyś. zł.. 
Radny Grzegorz Ryszard- poruszył sprawę drogi relacji Lutowiska- Skorodne czy będzie wykonany 
remont jeszcze w tym roku, oraz remont drogi na odcinku Smolnik- Nasiczne- Brzegi Górne  czy przy 
tym remoncie dróg będą wykonywane prace tzw. Modernizacyjne. 
Anna Krystian kierownik  Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego-  
wyjaśniła, że  remont drogi na odcinku  Smolnik- Nasiczne- Brzegi Górne prace tam już trwają  i 
będzie robiona modernizacja, jeżeli chodzi o remont drogi Skorodne – Polana zostanie tylko 
utwardzona tłuczniem , ponieważ brak jest środków  na wykonanie innej nawierzchni. 
Radny Suszek Henryk- zapytał jaka jest wytrzymałość drogi jeżeli chodzi o tonaż samochodu na 
drodze .  
Anna Krystian  kierownik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostawa Powiatowego– 
wyjaśniła, że konstrukcja remontu drogi będzie zrobiona. 
Radny Chmurski Stefan- zapytał kiedy będzie robiony remont drogi  na docinku Dwernik- 
Zatwarnica przypomniał ,że Firma, która  wykonywała remont tej drogi wykonywała nie rzetelnie  
kilkakrotnie informował  na sesjach o tym władze Gminne proponując  wydelegowania  pracownika 
przez Wójta. Jeżeli chodzi o remont przepustu  w Chmielu nadal proponuje przesunięcie tego odcinka 
w kierunku Otrytu, ponieważ robiąc remont w tym samym  miejscu to niczego nie zmieni, gdyż są tam 
trzy osuwiska i woda spływa po drodze. 
Anna Krystian  kierownik  Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego - 
wyjaśniła, że przetarg ma się odbyć 12.06.06r.i jest do tego  termin 7 – mio dniowy na podpisanie 
umowy. Popiera wypowiedz radnego P. Chmurskiego Stefana . 
Romaszewski Tadeusz- przewodniczący rady- nawiązał temat do budowy dróg, w tamtych czasach  
najcięższy  tonaż  posiadała  Praga , a na dzień dzisiejszy są samochody o znacznie większym tonażu, 
w związku z czym nasuwa się pytanie czy właściciele ciężkich samochodów  płacą odszkodowanie za 
niszczenie dróg wywożąc nimi drewno. 
Anna Krystian- kierownik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostawa Powiatowego- 
poinformowała, że przewoźnik ,który chce uzyskać pozwolenie na wywóz drewna  obowiązkiem jego 
jest wykupienie tzw. Karty, która go uprawnia do wywózki.  Natomiast jest cały czas współpraca z 
Nadleśnictwami. 



 3

Tylka Wojciech- przedstawiciel Nadleśnictwa Lutowiska- dodał, że lasy ponoszą duże koszty 
związane z  utrzymaniem dróg leśnych.  
Nowak Jarosław- kierownik Rewiru Dzielnicowych w Lutowiskach- uzupełnił wypowiedz p. 
kierownik, że przewoźnik wywożący  drewno przy  kontroli powinien  posiadać kartę wykupioną ze 
Starostwa jeżeli jej nie posiada zostaje ukarany mandatem. Zapytał czy przy remoncie drogi  Smolnik-
Dwernik- Brzegi Górne jest przewidziany remont  mostu. 
Anna Krystian- kierownik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa  Starostwa Powiatowego -
wyjaśniła, że nie jest przewidziany remont mostu  natomiast szukają  innej drogi, którą będą wozić 
materiały. 
W/w uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
                   Ad.6/ Skarbnik Gminy- odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. 
Wójt- sugerował wprowadzenie kolejnej zmiany do budżetu gminy  kwoty 10 tyś. zł. na wymianę linii 
energetycznej ziemnej na parkingu, który jest budowany  koło Ośrodka Zdrowia  chwili obecnej 
znajduje się tam słup, wykonano  remont drogi od Państwa Zabłockich do budynku Policji w 
Lutowiskach za kwotę 8 tyś. zł., wykonanie projektu odwodnienia na osiedlu w Lutowiskach, 
zakupiono dwie lampy dla Lutowiska i Stuposian, konieczny jest zakup centrali telefonicznej do 
Urzędu Gminy jest to kwota 7 tyś. zł. Wójt prosi o wprowadzenie w/w zmian do budżetu.   
Ryszard Grzegorz-  zapytał dlaczego radni w materiale nie otrzymali projektu zmian w budżecie 
gminy  ani też przed sesją. 
 Skarbnik Gminy- wyjaśniła , że z dużym opóźnieniem wpłynęły pisma z  Urzędu Wojewódzkiego w 
których miały być wprowadzone zmiany do budżetu w związku z czym nie można było dostarczyć dla 
radnych projektu zmian.    
Radny Grzegorz Ryszard- zapytał czyja własnością jest słup energetyczny Gminy czy energetyki, 
uważa, że architekt, który sporządzał projekt  budowy parkingu powinien zauważyć wymianę tej linii.  
Wójt- oznajmił, że jest to wola Rady. 
Radny Suszek Henryk- zwrócił szczególną uwagę na ogrodzenie, które miało być  ogrodzone trzy 
strony a jest dwie dlaczego, miał być położony chodnik z kostki, a go nie ma, kolejny problem jest 
brak szalet WC przy parkingu proponuje aby Rada przeznaczyła dodatkowe środki na ten cel.   
Wójt- wyjaśnił, że nie przypomina sobie ogrodzenia trzech stron lecz dwie, natomiast chodnik 
zostanie  zrobiony natomiast jeżeli chodzi o zrobienie szalet WC przy parkingu to proponuje temat ten 
przenieść na kolejną sesję. 
Radny Grzegorz Ryszard- proponuje aby kwotę 10 tyś. zł, która ma być przeznaczona  na wymianę 
linii ziemnej przeznaczyć ja na budowę szalet WC. 
Radny Chmurski Stefan- nadmienił, że wielokrotnie mówiono przy projekcie parkingu o budowie 
szalet WC, gdyż nie można było ująć do projektu, natomiast chcąc wybudować szalety okazuje się, że 
jest potrzebny kolejny przetarg by móc wybudować szalety. 
Radna Gessner Maria-  nie rozumie jednego dlaczego radni nie wiedzieli  wcześniej  o tym słupie 
kiedy był sporządzony projekt budowy parkingu. 
Radny  Grzegorz Ryszard- skierował pytanie do Wójta- czy została podpisana umowa z firmą, która 
wykonywała roboty ziemne na parkingu. 
Wójt- wyjaśnił, że umowę podpisał z firmą. 
Radny Grzegorz Ryszard- dodał czy był podpisany aneks do tej umowy. 
Wójt- jeszcze raz wyjaśnił, że żadnego aneksu nie podpisywał.  
                 
                   Ad.7/  Wójt- odczytał  projekt uchwały w sprawie przejęcia części nieruchomości w 
Smolniku.  Wyjaśnił, że wszystkie trzy obiekty są w stanie dobrym i gmina chce je przyjąć 
nieodpłatnie. 
Radny Ryszard Grzegorz- proponuje aby przed przejęciem  tych obiektów zebrała się komisja 
ochrony środowiska i zabytków oraz turystyki  i zobaczyła stan techniczny tych obiektów. 
Propozycja  jest radnych aby przejąć te obiekty nieodpłatnie. 
W/w uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
                   Ad.8/ Wójt- odczytał projekt uchwały w sprawie   wyznaczenia miejsc poboru kruszywa 
w granicach powszechnego korzystania z wód. W/w  uchwała została przyjęta jednogłośnie. 



 4

 
                   Ad.9/ Wójt- odczytał projekt uchwały w sprawie  sprzedaży nieruchomości. 
Poinformował, że jest to działka budowlana. 
Radna Maria Gessner- oznajmiła, że wyłoni się problem budowy drogi gminnej , której nie ma  a na 
mapie jest wyznaczona a wiele zostało sprzedanych. 
Radny Stefan Chmurski- zapytał jaki byłby koszt budowy drogi gminnej a ile gmina zyska przy 
końcowej fazie sprzedaży działek.  
Radny Ryszard Grzegorz- za jaką cenę została wyceniona działka. 
Wójt- poinformował, że do końca jest nie zorientowany ale około  40 tyś. zł. „za”- przyjęciem 
uchwały  głosowało 10 radnych przy 1 „ wstrzymującym się”. 
 
                   Ad.10/  Wiceprzewodniczący Rady- odczytał  pismo  dotyczące wsparcia inicjatywy 
podjętą przez Radę Powiatu Leskiego na rzecz przywrócenia jednolitego terminu ferii zimowych, 
które zostało skierowane  do Ministra Edukacji i Nauki. Rada Gminy  pozytywnie przychyliła się do 
zajmowanego stanowiska. 
 
                   Ad.11/  Wójt- odczytał projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa  
Gminy Lutowiska dla Pana Jerzego Nowakowskiego. 
Radny Ryszard Grzegorz- zapytał  na czyj wniosek jest nadanie honorowego obywatela i  kim jest 
Pan Jerzy Nowakowski. 
Wójt- odpowiedział na zadane mu pytanie-  wniosek jest Wójta,  natomiast  Pan Jerzy Nowakowski  
jest od lat związany z Gminą Lutowiska. Sławi jej piękno w licznych wierszach publikowanych często 
w Gazecie Bieszczadzkiej i innych wydawnictwach. Bierze aktywny udział w życiu naszej Gminy 
wspierając działania drużyny harcerskiej w Lutowiskach oraz Stowarzyszenia Społecznego Dzieciom 
Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy. 
 „za” przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych ,  podczas głosowania 1  radny nieobecny.    
  
                   Ad.12/ Wójt- odczytał informacje o pracy Wójta / jak załącznik do protokołu/, serdecznie 
zaprasza  Wysoką Radę na: otwarcie i poświęcenie nowego parkingu w Lutowiskach, które odbędzie 
się 25.06.06r. o godz. 1100 oraz w dniach 9-10 lipca odbędą się Targi Końskie. 
Radna Maria Gessner- również zaprasza na festyn rodzinny, który odbędzie się w dniach 9-10 lipca 
br. W Zatwarnicy. 
 
                   Ad.13/ Wolne wnioski i zapytania. 
Wiceprzewodniczący Rady- poprosił  o przedstawienie krótkiej informacji na temat narkomanii 
kierownika Rewiru Dzielnicowych Policji w Lutowiskach Jarosława Nowaka. 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych  Policji w Lutowiskach Jarosław Nowak- poinformowała, że na 
terenie naszej Gminy występuje narkomania / marichuana oraz konopia indyjska/ również  zbierano 
grzybki chacylogenne. W miejscowości Chmiel jest duże skupisko ludzi, którzy  używają środki 
odurzające informował, że Policja będzie współpracować z Lasami Państwowymi, ponieważ leśnicy 
przebywające w swych leśnictwach mają  duży kontakt z ludźmi.  
RadnyHenryk Rachwał- poruszył sprawę znajdującego się kontenera przy hotelu w Smolniku  
ponieważ grasują tam gryzonie takie jak : szczury, myszy itd. 
Prezes GZGK Marian Skaliński- odpowiedział, że kontener ten został przesunięty oraz zostały 
zlikwidowane gryzonie. 
Radny Henryk Suszek- poruszył sprawę nielegalnego parkowania  samochodów w Ustrzykach 
Górnych uważa, że Gmina posiada 5 ha gruntu proponuje aby ten grunt dać w dzierżawę dla 
dzierżawców, którzy tam mają  działalność i sprawę tą trzeba w jak najszybszym czasie rozwiązać. 
Następnie skierował pytanie do Wójta gdyż  uzyskał informacje ,że Wójt chce sprzedać ten grunt  dla 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego  i jest temu przychylny. Odczytał  protokół komisji ochrony 
środowiska i zabytków oraz turystyki oraz komisji rewizyjnej ze wspólnego posiedzenia / jak 
załącznik do protokołu/. 
Wójt- wyjaśnił, że są wolne miejsca na parkingu a jednak  samochody są parkowane na poboczu. 
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Jeżeli chodzi o grunt jaki Gmina posiada  to zwrócił się z pismem do Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego z zapytaniem co Gmina mogłaby tam zrobić na dzień dzisiejszy  odpowiedzi nie 
otrzymał. 
Radny Henryk Suszek- nie rozumie dlaczego Gmina ma się pytać BPN  co może zrobić. 
Radna Janina Świergocka- wystąpiła z prośbą  o zamontowanie 1 lampy ulicznej w miejscowości 
Procisne koło przystanku PKS. 
Wójt- poinformował, że w przyszłym roku każde sołectwo będzie miało swój budżet i będzie nim 
dysponować.  
Radny Stefan Chmurski- odczytał protokół komisji rewizyjnej / jak załącznik do protokołu/ , oraz 
prosi o przegłosowanie protokołu . Protokół przyjęto jednogłośnie. Poruszył także sprawę złego 
oznakowania  dróg brak jest też oznakowania parkingu w Ustrzykach Górnych, nie rozumie też  
dlaczego BPN ma wydać pozwolenie na wycinkę paru drzew, wykoszenia trawy oraz  zrobienia parę 
przepustów. 
Wójt- sugerował aby odbyło się wspólne posiedzenie komisji rewizyjnej oraz ochrony środowiska i 
zabytków oraz turystyki  z  udziałem  dyrekcji BPN w sprawie jak wyżej. 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Policji w Lutowiskach Jarosław Nowak- proponuje aby Gmina 
zamieniła grunt z BPN w Wołosatem i tam zrobić parking. 
Radny Stefan Chmurski – nie zgadza się z wypowiedzią przedmówcy. 
Radny Jan Radwański- poruszył sprawę budowy  zatoczki autobusowej w Procisnem,  jaki jest 
zakres robót. 
Wójt- wyjaśnił, że sprawa będzie pozytywnie załatwiona natomiast  kilkakrotnie  się kontaktował a 
kierownikiem Rejonu Dróg Panem Bechtą  i nie mógł go zlokalizować. 
Tadeusz Romaszewski- poruszył sprawę przejścia dla pieszych na osiedlu bardzo konieczne jest dla 
bezpieczeństwa  ludzi, a zwłaszcza dla dzieci  chodzących do szkoły. 
Wójt- poinformował, że na dzień dzisiejszy możemy tylko  zlecić wykonanie dokumentacji, natomiast 
aby było przejście to musi być także  zrobiony chodnik z jednej strony i drugiej. 
Maria Gessner- nadal poruszyła sprawę budowy chodnika na osiedlu stwierdzając, że on jest 
konieczny. 
Wójt- prosi aby sprawę chodnika przenieść na następną sesję.  
 Rada Gminy zobowiązuje Wójta do podjęcia dalszych kroków budowy  chodnika i zrobienia pasów. 
 
                   Ad.14./ Wiceprzewodniczący Rady- podziękował wszystkim radnym i zaproszonym  
gościom za udział w obradach sesji. 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała : 
 
Urszula Sandecka 
     


