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Protokół  Nr XXXI/21 

z sesji Rady Gminy Hyżne 

odbytej 23 lipca 2021 roku 

 

 

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

Rozpoczęła się o godzinie 15:00 i trwała do godziny 15:40. 

Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Hyżne, na podstawie §24 Uchwały  

Nr XLVI/319/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy 

Hyżne. 

W sesji wzięło udział 15 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Eko-Lo-

giczni”. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Hyżne do Zgromadze-

nia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”. 

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

w roku szkolnym 2021/2022. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy part-

nerskiej dotyczącej realizacji programu „Akademia Małych Zdobywców” na terenie 

województwa podkarpackiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z po-

mocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy. 

6. 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”. 

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

Hyżne na rok 2021. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne 

na lata 2021-2033. 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – zapytał czy są uwagi do przedsta-

wionego programu sesji. 

Pan Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy Hyżne) – poprosił o wprowadzenie do programu sesji 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Hyżne do Związku Gmin 

„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. 
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Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) - poddał pod głosowanie zgłoszony 

wniosek. 

 

Głosy za – 15. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

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

przyjęty, a projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Hyżne do Związku 

Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” będzie rozpatrywany jako pkt 1. programu 

sesji. 

 

Dot. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Hyżne do 

Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. 

Pan Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy Hyżne) – przedstawił projekt uchwały. 

W dyskusji zabrał głos: 

 Edward Kołodziej - Radny 

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 XXXI/240/21 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Hyżne do 

Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” została podjęta (załącznik nr 

4 do protokołu). 

 

Dot. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Eko-

Logiczni”. 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – przedstawił projekt uchwały i pod-

dał go pod głosowanie. 

Uwag nie było. 

 

Głosy za – 15. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

 (wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXI/241/21 w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Eko-

Logiczni” została podjęta (załącznik nr 5 do protokołu). 
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Dot. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Hyżne do Zgro-

madzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”. 

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

jektu uchwały. 

Pan Edward Kołodziej (Radny) – poinformował, że na posiedzeniu Komisji ds. społeczno-

gospodarczych zaproponowano Pana Karola Piękosia jako kandydata na przedstawiciela 

Gminy Hyżne do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”, dlatego zgłasza 

oficjalnie tę propozycję. 

Pan Karol Piękoś (Radny) – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Więcej zgłoszeń nie było. 

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

uchwały ze wskazaniem Karola Piękosia jako przedstawiciela do Związku. 

 

Głosy za – 14. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 1. 

 (wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXI/242/21 w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Hyżne do 

Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” została podjęta (załącznik nr 5 

do protokołu). 

 

Dot. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gmi-

nie Hyżne w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Pan Jan Kłosowski (Dyrektor GZEAS w Hyżnem) – przedstawił projekt uchwały. 

Uwag nie było. 

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 XXXI/243/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Hyżne w roku szkolnym 2021/2022 została podjęta (załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Dot. pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współ-

pracy partnerskiej dotyczącej realizacji programu „Akademia Małych Zdobywców” na 

terenie województwa podkarpackiego. 

 

Pan Jan Kłosowski (Dyrektor GZEAS w Hyżnem) – przedstawił projekt uchwały. 

Uwag nie było. 

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

uchwały. 
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Głosy za – 15. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

 (wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXI/244/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy 

partnerskiej dotyczącej realizacji programu „Akademia Małych Zdobywców” na terenie 

województwa podkarpackiego została podjęta (załącznik nr 7 do protokołu). 

 

Dot. pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 

z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy. 

 

Pani Katarzyna Rożek (Kierownik GOPS) - przedstawiła projekt uchwały. 

Uwag nie było. 

 

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 XXXI/245/21 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z 

pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy została podjęta (załącznik nr 

8 do protokołu). 

 

Dot. Pkt. 7 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”. 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – przedstawił projekt uchwały i pod-

dał go pod głosowanie. 

Uwag nie było. 

 

Głosy za – 15. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

 (wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXI/246/21 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 
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Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz budową za-

tok postojowych” została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu). 

 

Dot. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Hyżne na rok 2021. 

 

Maria Walas (Inspektor Urzędu Gminy Hyżne) – przedstawiła projekt uchwały. 

Uwag nie było. 

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 XXXI/247/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Hyżne na rok 2021 została podjęta (załącznik nr 10 do protokołu). 

 

Dot. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Hyżne na lata 2021-2033. 

 

Maria Walas (Inspektor Urzędu Gminy Hyżne) – przedstawiła projekt uchwały. 

Uwag nie było. 

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 XXXI/248/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Hyżne na lata 2021-2033 została podjęta (załącznik nr 11 do protokołu). 

 

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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