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Protokół  Nr XXVII/21 

z sesji Rady Gminy Hyżne 

odbytej 26 marca 2021 roku 

 

 

XXVII 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 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 9:00 i trwała do godziny 11:00.  

Sesję prowadził Pan Bogusław Kotarba – Przewodniczący Rady Gminy Hyżne. 

 

Program sesji: 

1. Otwarcie sesji i sprawdzenie listy obecności. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej planowanej 

zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Brzezówce. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej finansowania inwestycji 

i przedsięwzięć dla sołectwa Nieborów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego wykonania dokumentacji 

projektowej budowy oświetlenia części drogi lokalnej dz. nr 2849/1 położonej w miejsco-

wości Hyżne. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partner-

skiej dotyczącej realizacji projektu „Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa pod-

karpackiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnopraw-

nego o ustanowieniu Klastra Energii Pogórza Dynowskiego. 

10. 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”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na 

rok 2021. 

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

lata 2021-2033. 
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13. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy 

Hyżne za rok 2020. 

14. Przedstawienie informacji o obrocie nieruchomościami w 2020 roku. 

15. Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 r. na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach podstawowych. 

16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r. 

17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizacji Gmin-

nego Programu przeciwdziałała przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Gmi-

nie Hyżne na lata 2018-2023 za rok 2020. 

18. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami. 

19. Sprawy różne. 

20. Zakończenie obrad sesji. 

 

Dot. pkt. 1 Otwarcie sesji i sprawdzenie obecności. 

W sesji wzięło udział 13 radnych (nieobecny Jan Pelc i Anna Majchrowska), sołtysi oraz: 

1. Wójt Gminy Hyżne – Pan Bartłomiej Kuchta; 

2. Skarbnik Gminy Hyżne – Pani Monika Szmyd; 

3. Kierownik Referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Hyżne – Pani Magdalena Buda; 

4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Katarzyna Rożek; 

5. Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – Jan Kłosowski; 

 

Lista obecności radnych i sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu. 

Sesja prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Dot. pkt. 2 Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

Uwag do porządku obrad nie było. 

 

Dot. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej pla-

nowanej zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Brzezówce. 

Pan Karol Piękoś (Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji) -  przedstawił opinię 

Komisji (załącznik nr 3 do protokołu). 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) - odczytał projekt uchwały i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosy za - 14. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 1. 

(nie głosowała Anna Majchrowska) 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 
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Uchwała Nr Nr XXVII/212/21 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej 

planowanej zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Brzezówce została podjęta (załącznik 

nr43 do protokołu). 

Dot. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

Pan Karol Piękoś (Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji) -  przedstawił opinię 

Komisji (załącznik nr 5 do protokołu). 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) - odczytał projekt uchwały i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosy za - 13. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(nie głosował Anna Majchrowska i Jan Pelc) 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXVII/213/21 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 została podjęta (załącznik nr 6 do protokołu). 

Dot. pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej finansowania in-

westycji i przedsięwzięć dla sołectwa Nieborów. 

Pan Karol Piękoś (Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji) -  przedstawił opinię 

Komisji (załącznik nr 7 do protokołu). 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) - odczytał projekt uchwały i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosy za - 11. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 4. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej finansowania inwestycji i przed-

sięwzięć dla sołectwa Nieborów została podjęta (załącznik nr 8 do protokołu). 

Dot. pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego wykonania 

dokumentacji projektowej budowy oświetlenia części drogi lokalnej dz. nr 2849/1 położo-

nej w miejscowości Hyżne. 

Pan Karol Piękoś (Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji) -  przedstawił opinię 

Komisji (załącznik nr 9 do protokołu). 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) - odczytał projekt uchwały i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosy za - 14. 

Głosy przeciwne - 1. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXVII/214/21 w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego wykonania do-

kumentacji projektowej budowy oświetlenia części drogi lokalnej dz. nr 2849/1 położonej 

w miejscowości Hyżne została podjęta. (załącznik nr 10 do protokołu). 
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Dot. pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

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

jektu uchwały. 

W dyskusji zabrali głos: 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy). 

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 XVII/216/21 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok została podjęta (załącznik nr 11 

do protokołu). 

Dot. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współ-

pracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Szkolny Klub Sportowy” na terenie 

województwa podkarpackiego. 

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

jektu uchwały. 

W dyskusji zabrali głos: 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy). 

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 XVII/217/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy 

partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Szkolny Klub Sportowy” na terenie woje-

wództwa podkarpackiego została podjęta (załącznik nr 12 do protokołu). 

Dot. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia 

cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Pogórza Dynowskiego. 

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

jektu uchwały. 

W dyskusji zabrali głos: 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady); 

 Edward Kołodziej (Radny); 
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 Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy). 

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

uchwały. 

 

Głosy za - 14. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(nie głosował Jarosław Ziarno) 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XVII/218/21 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywil-

noprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Pogórza Dynowskiego została podjęta (za-

łącznik nr 13 do protokołu). 

Dot. pkt. 10 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”. 

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

jektu uchwały. 

W dyskusji zabrali głos: 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady); 

 Edward Kołodziej (Radny); 

 Monika Szmyd (Skarbnik); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy). 

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  XXVII/219/21 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” została podjęta 

(załącznik nr 14 do protokołu). 

Dot. pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Hyżne na rok 2021. 

Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały. 

 

W dyskusji zabrał głos: 

 Jacek Baran (Zastępca Przewodniczącego Rady); 

 Monika Szmyd (Skarbnik); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt). 

 

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

wanie projekt uchwały 
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Głosy za - 14. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(nie głosował Pani Alicja Mazurkiewicz). 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXVII/220/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Hyżne na rok 2021 została podjęta (załącznik nr 15 do protokołu). 

Dot. pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Hyżne na lata 2021-2033. 

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 - 0. 

(nie głosował Pan Jan Bator, nieobecna Pani Alicja Mazurkiewicz). 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXVII/221/21 w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Hyżne na lata 2021-2033 została podjęta (załącznik nr 16 do protokołu). 

Dot. pkt. 13 Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji skarg, wniosków i petycji 

Rady Gminy Hyżne za rok 2020. 

Pan Karol Piękoś (Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji) -  przedstawił spra-

wozdanie (załącznik nr 17 do protokołu). 

Uwag nie było. 

Dot. pkt. 14 Przedstawienie informacji o obrocie nieruchomościami w 2020 roku. 

Pan Bartłomiej Kuchta (Wójt) – przedstawił sprawozdanie (załącznik nr 18 do protokołu). 

Uwag nie było. 

Dot. pkt. 15 Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

za 2020 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach podstawowych. 

Pan Jan Kłosowski (Dyrektor GZEAS w Hyżnem) – przedstawił sprawozdanie (załącznik 

nr 19 do protokołu). 

Uwag nie było. 

Dot. pkt. 16 Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

za 2020 r. 

Pani Katarzyna Rożek (Kierownik GOPS w Hyżnem) – przedstawiła sprawozdanie (załącz-

nik nr 20 do protokołu). 

Uwag nie było. 

Dot. pkt 17 Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

realizacji Gminnego Programu przeciwdziałała przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w Gminie Hyżne na lata 2018-2023 za rok 2020. 
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Pani Katarzyna Rożek (Kierownik GOPS w Hyżnem) – przedstawiła sprawozdanie (załącz-

nik nr 21 do protokołu). 

Uwag nie było. 

Dot. pkt. 18 Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami. 

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

 

Dot. pkt. 11 Sprawy różne. 

W dyskusji zabrał głos: 

 Edward Kołodziej (Radny); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt). 

 

Dot. pkt. 12 Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

 

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

gminy, Pan Bogusław Kotarba. 

 

Protokołowała:  

Magdalena Buda 
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