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Protokół  Nr XXI/20 

z sesji Rady Gminy Hyżne 

odbytej 18 września 2020 roku 

 

 

XXI sesja VIII kadencji Rady Gminy odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne. 

Rozpoczęła się o godzinie 9:00 i trwała do godziny 11:20. 

W sesji wzięło udział 13 radnych, sołtysi oraz zaproszeni goście, wg listy obecności (Listy 

obecności stanowią załączniki 1-3 do protokołu). 

Sesja prawomocna do podejmowania uchwał. 

Sesję prowadził Pan Bogusław Kotarba – Przewodniczący Rady Gminy Hyżne. 

 

Program sesji: 

1. Wręczenie stypendium edukacyjnego. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych i Rekre-

acyjnych "GOSIR" w Hyżnem. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Hyżne 

w roku szkolnym  2020/2021. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na 

rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Hyżne. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napo-

jów alkoholowych na terenie Gminy Hyżne. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przystąpienia 

do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyż-

neńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Bu-

dowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa 

wodociągu w miejscowości Szklary”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

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

wej na lata 2020-2033. 

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hyżne za I półrocze 2020 roku. 

11. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami. 

12. Sprawy różne. 

 

Pan Bartłomiej Kuchta (Wójt) – zgłosi wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 4 i 5. 

 

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

wniosek. 

 

Głosy za: 13. 

Głosy przeciwne: 0 

Głosy wstrzymujące się:0 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 
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Wniosek został przyjęty. 

 

Dot. pkt. 1 Wręczenie stypendium edukacyjnego. 

 

Pan Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy Hyżne) – wręczył stypendium i złożył gratulacje ro-

dzicom i dziecku – Anieli Słomianej, uczennicy Szkoły Podstawowej im. Gen. W. Sikorskiego 

w Hyżnem. 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – złożył gratulacje uczennicy i ro-

dzicom. 

 

Dot. Pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych 

i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem. 

 

Pan Marcin Warchoł (Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w 

Hyżnem) – przedstawił projekt uchwały. 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady) – zgłosił dwie poprawki do projektu 

uchwały:  

1) w podstawie prawnej zmienić §14 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na §14. 

2) W treści uchwały zmienić §16, który powinien brzmieć: „Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego.” 

 

W dyskusji zabrali głos: 

 Leszek Ślemp (Radny); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt). 

 

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

poprawki. 

 

Głosy za - 13. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Poprawki zostały przyjęte. 

 

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

wraz z wprowadzonymi poprawkami. 

 

Głosy za - 13. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 
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Uchwała Nr XXI/171/20 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych 

i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem została podjęta (załącznik nr 4 do protokołu). 

 

Dot. Pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Gminie Hyżne w roku szkolnym  2020/2021. 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady) – przedstawił projekt uchwały oraz zgłosił 

poprawkę, tj. zmienić brzmienie §1 na następujące: 

„§ 1. Ustala się średnią cenę paliwa w Gminie Hyżne w roku szkolnym 2020/2021 w wy-

sokości: 

1) benzyna – 4,66 zł/l; 

2) olej napędowy – 4,53 zł/l; 

3) LPG – 2,03 zł/l.” 

Uwag nie było. 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady) – poddał pod głosowanie zgłoszoną 

poprawkę. 

 

Głosy za - 13. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

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

wraz z wprowadzoną poprawką. 

 

Głosy za - 13. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

 

Uchwała Nr XXI/172/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Hyżne w roku szkolnym  2020/2021 została podjęta (załącznik nr 5 do protokołu). 

 

Dot. Pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przy-

stąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary”. 

 

Pani Wioleta Czapla (Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Nieruchomo-

ściami) – przedstawiła projekt uchwały. 

Uwag nie było. 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady) – poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Głosy za - 13. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXI/173/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przystą-

pienia do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka 

Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary” została podjęta (za-

łącznik nr 6 do protokołu). 

 

Dot. Pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu 

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz bu-

dowa wodociągu w miejscowości Szklary”. 

 

Pani Monika Szmyd (Skarbnik Gminy) – przedstawiła projekt uchwały. 

 

W dyskusji zabrali głos: 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy). 

 

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

 

Głosy za - 13. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXI/174/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa 

wodociągu w miejscowości Szklary” została podjęta (załącznik nr 7 do protokołu). 

 

Dot. Pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 

Pani Monika Szmyd (Skarbnik Gminy) – przedstawiła projekt uchwały oraz zgłosiła dwie 

poprawki: 

1) Wprowadzić po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej kwoty 4 tys. zł otrzymaną 

od polsko-amerykańskiej fundacji „Wolość” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej 

w Dylągówce. 

2) Wprowadzić przesunięcia między paragrafami po stronie wydatkowej w wysokości  

3 tys. zł na usuwanie odpadów popowodziowych. 

 

W dyskusji zabrał głos: 
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 Stanisław Bator (Radny); 

 Jan Bator (Radny); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt); 

 Monika Szmyd (Skarbnik). 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady) – poddał pod łączne głosowanie (wobec 

braku sprzeciwu) zgłoszone poprawki. 

 

Głosy za - 13. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

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

wraz z wprowadzonymi poprawkami. 

 

Głosy za - 13. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXI/175/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

została podjęta (załącznik nr 8 do protokołu). 

 

Dot. Pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2020-2033. 

 

Pani Monika Szmyd (Skarbnik Gminy) – przedstawiła projekt uchwały oraz zgłosiła po-

prawkę do projektu uchwały: wprowadzić po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej  

w 2020 r. kwotę w wysokości 4 tys. zł a w 2021 r. kwotę 6 tys. zł otrzymane od polsko-amery-

kańskiej fundacji „Wolość” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Dylągówce. 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady) – poddał pod głosowanie zgłoszoną 

poprawkę. 

 

Głosy za - 13. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

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

wraz z wprowadzoną poprawką. 

 

Głosy za - 13. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 
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(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXI/176/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-

sowej na lata 2020-2033 została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu). 

 

Dot. Pkt. 8 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hyżne za I półrocze 2020 

roku. 

 

Pani Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Hyżne za I półrocze 2020 roku. 

 

Dot. Pkt. 9 Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami. 

 

Pan Bartłomiej Kuchta (Wójt) - przedstawił informację. 

W dyskusji zabrał głos: 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący). 

 

Dot. Pkt. 10 Sprawy różne. 

W dyskusji zabrał głos: 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący); 

 Edward Kołodziej (Radny); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt); 

 Henryk Jaworski (Radny); 

 Karol Piękoś (Radny); 

 Stanisław Bator (Radny); 

 Marek Szczoczarz (sołtys wsi Hyżne); 

 Marcin Warchoł (Dyrektor ZUKIR „GOSIR” w Hyżnem) 

 Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady); 

 Leszek Ślemp (Radny); 

 Maria Janik (Sołtys sołectwa Nieborów); 

 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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