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Protokół  Nr XXIX/21 

z sesji Rady Gminy Hyżne 

odbytej 28 maja 2021 roku 

 

 

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

Rozpoczęła się o godzinie 9:00 i trwała do godziny 11:40. 

W sesji wzięło udział 14 radnych (nieobecni Iwona Kruła), 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej  

w miejscowości Grzegorzówka. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania Sta-

tutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Hyżnem. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 roku,  

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr G 108454R 

Brzezówka – Hyżne – Dylągówka w km 0+000 – 0+995 w miejscowościach Hyżne oraz 

Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz budową 

zatok postojowych”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Hyżne na rok 2021. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne 

na lata 2021-2033. 

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Hyżne 

z organizacjami pozarządowymi w roku 2020. 

7. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami. 

8. Sprawy różne. 

 

Pan Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy Hyżne) – zgłosił wniosek o wprowadzenie do pro-

gramu sesji dwóch dodatkowych punktów: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Roz-

budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Hyżne – dokumentacja projektowa 

na system aglomeracji osadu ściekowego i farmę fotowoltaiczną” 
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Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) –poddał go pod głosowanie wniosek 

o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Celowego 

Związku Gmin „Eko-Logiczni””. 

 

Głosy za – 14. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

 (wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – poinformował, wniosek został 

przyjęty, oraz że punkt będzie rozpatrywany jako pierwszy w porządku obrad. 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – poddał go pod głosowanie wnio-

sek o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zo-

bowiązania na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. 

Hyżne – dokumentacja projektowa na system aglomeracji osadu ściekowego i farmę fotowol-

taiczną”. 

 

Głosy za – 14. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

 (wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – poinformował, wniosek został 

przyjęty, oraz że punkt będzie rozpatrywany jako drugi w porządku obrad. 

Dot. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Lo-

giczni”. 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – przywitał zaproszonych gości i 

odczytał projekt uchwały. 

 

W dyskusji zabrali głos: 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt); 

 Jerzy Kocój (Burmistrz Błażowej); 

 Edward Kołodziej (Radny); 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady); 

 Maria Janik (Sołtys); 

 Tomasz Mielech (Adwokat); 

 

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

uchwały. 

 

Głosy za – 14. 

Głosy przeciwne - 0. 
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Głosy wstrzymujące się - 0. 

 (wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXIX/227/21 w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Lo-

giczni” została podjęta (załącznik nr 4 do protokołu). 

Dot. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu 

pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Hyżne – dokumentacja projek-

towa na system aglomeracji osadu ściekowego i farmę fotowoltaiczną”. 

Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały. 

 

Uwag nie było. 

 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 14.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXIX/228/21 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. 

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Hyżne – dokumentacja projektowa 

na system aglomeracji osadu ściekowego i farmę fotowoltaiczną” została podjęta (załącz-

nik nr 5 do protokołu). 

 

Dot. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości grun-

towej w miejscowości Grzegorzówka. 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – przedstawił uzasadnienie do pro-

jektu uchwały.  

 

Uwag nie było. 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

Głosy za – 14. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

 (wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXIX/229/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

w miejscowości Grzegorzówka została podjęta (załącznik nr 6 do protokołu). 

Dot. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej na-

dania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Hyżnem. 

Pani Anna Lorenz-Filip (Dyrektor GOK w Hyżnem) – przedstawiła projekt uchwały. 

 

W dyskusji zabrali głos: 
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 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt); 

 Leszek Ślemp (Radny); 

 Henryk Jaworski (Radny); 

 Stanisław Bator (Radny); 

 Karol Piękoś (Radny); 

 Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady). 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy Hyżne) – zgłosił formalny wniosek 

aby w § ust. 1 dodanie na końcu zdania słów „i sportowo-rekreacyjnej”. Po dyskusji jednak 

wycofał wniosek. 

 

Pan Stanisław Bator (Radny) – zgłosił formalny wniosek aby w statucie określić sport po 

pojęciem kultury fizycznej. Jednak po dyskusji wycofał wniosek. 

 

 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 14. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

 (wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXIX/230/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania 

Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Hyżnem została podjęta (załącznik nr 7 do pro-

tokołu). 

Dot. pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 

roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr G 

108454R Brzezówka – Hyżne – Dylągówka w km 0+000 – 0+995 w miejscowościach Hyżne 

oraz Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz budową 

zatok postojowych”. 

Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały. 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 13.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 1. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXIX/231/21 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 roku, 

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr G 108454R 

Brzezówka – Hyżne – Dylągówka w km 0+000 – 0+995 w miejscowościach Hyżne oraz 

Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz budową za-

tok postojowych” została podjęta (załącznik nr 8 do protokołu). 
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Dot. pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Hyżne na rok 2021. 

Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały. 

 

W dyskusji zabrał głos: 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy); 

 Monika Szmyd (Skarbnik);  

 Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy); 

 Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady). 

 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 14.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXIX/232/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Hyżne na rok 2021 została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu). 

Dot. pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Hyżne na lata 2021-2033. 

Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały. 

Uwag nie było. 

 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 14.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXIX/233/21 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Hyżne na lata 2021-2033 została podjęta (załącznik nr 10 do protokołu). 

Dot. pkt. 8 Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy 

gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi w roku 2020. 

Pani Magdalena Buda (Kierownik Referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich UG) 

– przedstawiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Uwag nie było. 

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

Pan Bartłomiej Kuchta (Wójta Gminy Hyżne) – przedstawił informację. 

Uwag nie było. 
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Dot. pkt. 10 Sprawy różne. 

Głos zabrali głos: 

 Leszek Ślemp (Radny); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt); 

 Henryk Jaworski (Radny); 

 Jan Pelc (Radny); 

 Marcin Warchoł (Dyrektor ZUK w Hyżnem); 

 Marlena Pleśniak (Sołtys Wólki Hyżneńskiej); 

 Karol Piękoś (Radny); 

 Pani Urszula Korniak (sołtys Brzezówki); 

 Dionizy Leśniak (Sołtys Szklar); 

 Marek Szczoczarz (Sołtys Hyżnego); 

 Maria Janik (Sołtys Sołectwa Nieborów); 

 Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady); 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy); 

 Jarosław Ziarno (Radny); 

 Dionizy Beda (Sekretarz); 

 Paweł Fudali (p.o. Kierownika referatu UG); 

 Jan Krowiak (Komendant Gminny OSP w Hyżnem). 

 

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

gminy, Pan Bogusław Kotarba. 

 

Protokołowała:  

Magdalena Buda 
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