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Protokół  Nr XIX/20 

z sesji Rady Gminy Hyżne 

odbytej 6 maja 2020 roku 

 

 

XIX sesja VIII kadencji Rady Gminy odbyła się zdalnie, na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy 

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-

bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-

wołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 9:00 i trwała do godziny 12:00. 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – sprawdził listę obecności, wyczy-

tując radnych połączonych zdalnie na wideo-rozmowie. W sesji wzięło udział 14 radnych, oraz 

zaproszeni goście, wg sporządzonej listy obecności (Listy obecności stanowią załączniki 1-2 

do protokołu). 

Sesja prawomocna do podejmowania uchwał. 

Sesje prowadził Pan Bogusław Kotarba – Przewodniczący Rady Gminy Hyżne. 

 

Program sesji: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Przebudowa 

drogi gminnej „Zadział” km 0+000-0+980, oraz w km 1+010-1+370 wraz z remontem 

przepustów w miejscowości Grzegorzówka oraz Przebudowa drogi gminnej  

Nr 108456R „Zaprzylasek” w km 0+148-0+310 oraz 0+340-1+290  wraz z remontem 

przepustów w miejscowości Dylągówka" w związku z przyznaniem dla Gminy Hyżne 

dofinansowania w zakresie Funduszu Dróg Samorządowych. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży szkół z terenu Gminy Hyżne. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2020 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-

wej Gminy Hyżne na lata 2020-2033. 

5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Hyżne za 2019 rok. 

6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem za 2019. 

7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia-

łalność pożytku publicznego za rok 2019. 

8. Sprawy różne. 
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Uwag do programu sesji nie było. 

 

Dot. Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Przebu-

dowa drogi gminnej „Zadział” km 0+000-0+980, oraz w km 1+010-1+370 wraz z remon-

tem przepustów w miejscowości Grzegorzówka oraz Przebudowa drogi gminnej  

Nr 108456R „Zaprzylasek” w km 0+148-0+310 oraz 0+340-1+290  wraz z remontem prze-

pustów w miejscowości Dylągówka" w związku z przyznaniem dla Gminy Hyżne dofinan-

sowania w zakresie Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – przedstawił projekt uchwały. 

 

Pan Bartłomiej Kuchta (Wójt) – zgłosił wniosek o wprowadzenie do projektu uchwały dwóch 

poprawek, tj. zmiany wartości zdania określonej w §2 ust. 1 na kwotę: 3 281 749,39 zł i wyso-

kości wkładu własnego Gminy określonego również w §2 ust. 1 na kwotę: 1 316 337,39 zł. 

Uwag nie było. 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – poddał pod głosowanie zgłoszone 

poprawki. 

 

Głosy za – 14 (nie głosował Leszek Ślemp). 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uwag nie było. 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wraz z wprowadzonymi poprawkami. 

 

Głosy za – 13 (nie głosował Jan Pelc i Leszek Ślemp). 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XIX/152/20 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Przebudowa 

drogi gminnej „Zadział” km 0+000-0+980, oraz w km 1+010-1+370 wraz z remontem 

przepustów w miejscowości Grzegorzówka oraz Przebudowa drogi gminnej Nr 108456R 

„Zaprzylasek” w km 0+148-0+310 oraz 0+340-1+290  wraz z remontem przepustów  

w miejscowości Dylągówka" w związku z przyznaniem dla Gminy Hyżne dofinansowania 

w zakresie Funduszu Dróg Samorządowych została podjęta (załącznik nr 4 do protokołu). 

 

Dot. Pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Programu wspierania edukacji uzdol-

nionych dzieci i młodzieży szkół z terenu Gminy Hyżne. 

 

Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – przedstawił projekt uchwały. 

 

Pan Karol Piękoś (radny) – zgłosił poprawki do projektu uchwały: 

W §3 pkt 3 dodanie słowa „będzie”. 
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Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – zgłosił poprawki do projektu 

uchwały:  

 w §6 ust. 2 zrezygnować ze wskazania liczby przyznawanych stypendiów,  

 w §7 ust. 1 dopisać słowa „z zastrzeżeniem §11”,  

 w §7 ust. 5 usunąć słowa „z zastrzeżeniem §11” 

 w §7 usunąć ust. 2. 

 

W dyskusji zabrali głos: 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt); 

 Jan Kłosowski (Dyrektor GZEAS w Hyżnem); 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy). 

 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – nie słysząc sprzeciwu, zarządził 

łączne głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały. 

 

Głosy za – 15. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uwag nie było. 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wraz z wprowadzonymi poprawkami. 

 

Głosy za – 15. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XIX/153/20 w sprawie ustalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży szkół z terenu Gminy Hyżne została podjęta (załącznik nr 5 do proto-

kołu). 

 

Dot. Pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2020 rok. 

 

Pani Monika Szmyd (Skarbnika Gminy Hyżne) - przedstawiła projekt uchwały. 

 

W dyskusji zabrał głos: 

 Edward Kołodziej (Radny); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt); 

 Leszek Ślemp (Radny); 

 Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady Gminy); 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy); 
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 Wioleta Czapla (Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami UG) 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

 

Głosy za – 14. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 1. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XIX/154/20 w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2020 rok została pod-

jęta (załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Dot. Pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Hyżne na lata 2020-2033. 

 

Pani Monika Szmyd (Skarbnik Gminy Hyżne) - przedstawiła projekt uchwały. 

 

W dyskusji zabrali głos: 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy); 

 Monika Szmyd (Skarbnik). 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

 

Głosy za – 15. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XIX/155/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Hyżne na lata 2020-2033 została podjęta (załącznik nr 7 do protokołu). 

 

Dot. Pkt. 5 Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Hyżne za 2019 rok. 

 

Pani Katarzyna Rożek (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) – przedstawiła 

ocenę. 

 

W dyskusji zabrali głos: 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy); 

 Katarzyna Rożek (Kierownik GOPS). 
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Dot. Pkt. 6 Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem 

za 2019. 

 

Pani Katarzyna Rożek (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) – przedstawiła 

informację. 

 

W dyskusji zabrali głos: 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy); 

 Katarzyna Rożek (Kierownik GOPS). 

 

Dot. Pkt. 7 Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2019. 

 

Pani Magdalena Buda (Kierownik referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Hyżne) – 

przedstawiła sprawozdanie. 

 

Uwag nie było. 

 

Dot. Pkt. 8 Sprawy różne. 

 

W dyskusji zabrał głos: 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy Hyżne); 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady); 

 Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady); 

 Edward Kołodziej (Radny); 

 Leszek Ślemp (Radny); 

 Karol Piękoś (Radny); 

 Łukasz Stanowski (Radny); 

 Marcin Warchoł (Dyrektor ZUKIR w Hyżnem); 

 Wioleta Czapla (Kierownik referatu UG). 

 

 

Na tym zakończono obrady Rady Gminy Hyżne. Zamknięcia sesji dokonał przewodniczący rady 

gminy, Pan Bogusław Kotarba. 

 

Protokołowała:  

Magdalena Buda    

  

         

       Przewodniczący Rady Gminy Hyżne 
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