
Protokół Nr IX/15 

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Hyżne 

17 lipca 2015 r. 

 

IX sesja VII kadencji Rady Gminy Hyżne została zwołana na wniosek wójta, w oparciu 

o artykuł 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.  

Odbyła się w Sali obrad Urzędu Gminy Hyżne, rozpoczęła się o godz.17.00 i trwała do godz. 

18.00 

W sesji wzięło udział 13 radnych wg listy obecności. Nieobecny Pan Jacek Baran i Jan Pelc  

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

Sesje poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Hyżne, Pan Bogusław Kotarba. 

Program sesji: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Hyżne do zaciągnięcia zo-

bowiązania finansowego pn. Budowa pętli autobusowej w m. Dylągówka. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Hyżne do zaciągnięcia zo-

bowiązań finansowych w 2016 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Hyżne na rok 2015. 

 

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy Hyżne, za zgodą Pani Wójt, zgłosił wniosek o wprowadze-

nie do porządku obrad punktu: Sprawy różne. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu: „Sprawy różne” głosowało 13 radnych 

(wszyscy obecni). 

Punkt został wprowadzony jako pkt 4.  

 

 

Ad. 1 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Hyżne do zaciągnięcia 

zobowiązania finansowego pn. Budowa pętli autobusowej w m. Dylągówka. 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący RG) – odczytał projekt uchwały i poprosił Panią 

Wójt o uzasadnienie projektu tej uchwały 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) - powiedziała, że była opracowywana koncepcja dotycząca 

budowy zatoki autobusowej w Dylągówce i wpłynęło pismo z Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich (załącznik nr 2), zgodnie z którym konieczne jest zrobienie dokumentacji 

przystanku tymczasowego, aby można było przystąpić do realizacji tego przedsięwzięcia. 

Gmina, zgodnie z tym pismem, musi zobowiązać się do realizacji tego zadania w ciągu 2 lat.  

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący RG) – powiedział, że nie ma przekonania czy 

projekt uchwały jest taki, jakiego oczekuje PZDW i zaproponował zmianę w projekcie 

uchwały poprzez określenie miejsca tymczasowej lokalizacji przystanku 

 



Pan Leszek Ślemp (radny) – powiedział, że w tym miejscu przystanek był od lat i nie wie 

dlaczego teraz go tam nie ma 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) - powiedziała, że do tej pory nie było tam zalegalizowanego 

przystanku 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący RG) – powiedział, że w wykazie przystanków 

tego przystanku nie ma 

 

Wprowadzono zmianę w treści projektu uchwały:  Uchwała w sprawie określenia miejsca 

tymczasowej lokalizacji przystanku w miejscowości Dylągówka oraz przystąpienia do reali-

zacji zadania „Utwardzenia placu za budynkiem na Krzyżówce w m. Dylągówka”  

  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

 

Uchwała w sprawie określenia miejsca tymczasowej lokalizacji przystanku w miejscowości 

Dylągówka oraz przystąpienia do realizacji zadania „Utwardzenia placu za budynkiem na 

Krzyżówce w m. Dylągówka” została podjęta. (załącznik nr 3) 

 

 

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Hyżne do zaciągnięcia 

zobowiązań finansowych w 2016 r. 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący RG) – odczytał projekt uchwały i poprosił o jej 

uzasadnienie Panią Wójt 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) - powiedziała, że zostały ogłoszone przetargi na wymienione 

w uchwale zadania. Na przetarg dotyczący opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji 

Hyżne - Nowa Wieś żadna firma nie złożyła oferty, ponieważ termin był do końca roku. Jed-

na z firm przysłała pismo, w którym zaznaczono, że nie jest możliwe zrobienie całej doku-

mentacji do końca roku i musi być dłuższy czas na realizację tego zadania. Tamten przetarg 

został unieważniony i ogłoszono nowy, z terminem realizacji do kwietnia 2016 r. Podobna 

sytuacja była w pozostałych zadaniach. Żeby podpisać umowy potrzebna jest zgoda w tej 

kwestii Rady Gminy, bo są to zobowiązania na przyszły rok. 

Pani Urszula Idziniak (skarbnik) – powiedziała, że w kwestii zaciągania zobowiązań finan-

sowych na przyszły rok konieczna jest zgoda rady gminy, bo budżet jest planem jednorocz-

nym i zamyka się z końcem roku 

Pan Edward Kołodziej (radny) – zapytał, w jakim terminie były ogłoszone te przetargi i co 

będzie z pieniędzmi, które są zabezpieczone w budżecie na te zadania 

Pani Urszula Idziniak (skarbnik) – powiedziała, że pieniądze wejdą w wolne środki na 

przyszły rok, albo wprowadzi się je w planie na przyszły rok. Wszystko zależy od wykona-

nych dochodów 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że przetarg był ogłoszony w maju, ale został 

unieważniony i następnie ogłoszono przetarg w czerwcu 

Pan Łukasz Stanowski (radny) – zapytał, na jaki odcinek będzie robiona dokładnie doku-

mentacja na kanalizację  



Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że dokumentacja będzie robiona od Dylą-

gówki mniej więcej do granicy Wólka Hyżneńska – Hyżne, a drugi odcinek − Hyżne Nowa 

Wieś 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący RG) – powiedział, że śledził jak były ogłaszane 

przetargi: przetargi na budowę kanalizacji w Wólce Hyżneńskiej, Dylągówce i Hyżnem był 

ogłoszone w lipcu, a powinny być ogłoszone wcześniej i nie byłoby tego problemu. Zapytał 

co z wodociągiem na Nową Wieś. 

Pani Urszula Idziniak (skarbnik) – powiedziała, że termin realizacji dokumentacji na wo-

dociąg w Nowej Wsi jest do końca grudnia. 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że opóźnienie wynika z tego, że zmienił się 

pracownik merytoryczny a nie wszystkie inwestycje można zrealizować od razu tylko po ko-

lei. 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący RG) – powiedział, że trzeba trzymać się tego co 

jest zaplanowane w budżecie, a tak to całe inwestycję przeciągną się o kolejny rok. Sprawy 

wodociągu i kanalizacji są najważniejsze dla mieszkańców gminy a niestety nie zostały one 

potraktowane priorytetowo. 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – wyjaśniła, że jest wiele inwestycji, na które są dokumenta-

cje, jednak gmina nie ma wystarczającej ilości środków aby je wszystkie zrealizować, dlatego 

we wrześniu trzeba będzie zdecydować które inwestycje w pierwszej kolejności dać do reali-

zacji. Uważa że dobrze by było skorzystać z programów unijnych na które będzie ogłaszany 

nabór wniosków. Jednak na pewno te inwestycje nie ruszą w tym roku ani w pierwszym pół-

roczu następnego roku, ponieważ od złożenia wniosku do jego rozpatrzenia jest długa droga.      

Leszek Ślemp (radny) – której części Dylągówki dotyczy dokumentacja na kanalizację 

w Dylągówce? 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – odpowiedziała, że dotyczy to części Dylągówki w stronę 

Wólki Hyżneńskiej (Zaprzylasek). 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

 

Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Hyżne do zaciągnięcia zobowiązań finanso-

wych w 2016 r. została podjęta (załącznik nr 4) 

 

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Hyżne na rok 2015 

Pani Urszula Idziniak (skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały 

Pan Bronisław Opioła (radny) – zapytał o kwotę dotyczącą modernizacji dróg do pól 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-

skiego na drogi dojazdowe do pól co roku dostaje inna miejscowość. W tym roku tę kwotę 

otrzymała Grzegorzówka. 

Pani Maria Hałdys (radna) – zapytała, kto to jest asystent rodziny, jaką rolę on pełni 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że jest to osoba, która jest wyznaczona przez 

sąd i pomaga w trudnej sytuacji rodzinnej, np. gdy osoba nie radzi sobie z codziennymi spra-



wami, gdy występuje w rodzinie problem alkoholowy. Rodzina musi wyrazić zgodę na udzie-

lenie pomocy. 

Pani Marlena Pleśniak (radna) – zapytała, co to jest za program i na czym polega 

Pani Urszula Idziniak (skarbnik) – powiedziała, że jest to ogólnopolski program i każda 

gmina otrzymała odpowiednie środki. Są to pieniądze na zatrudnienie asystenta rodziny 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – zapytała w związku ze zbliżającym się Turniejem Sołectw, 

czy poszczególne miejscowości wolałby nagrody rzeczowe czy pieniężne 

Pan Leszek Ślemp (radny) – powiedział, że nie chciałby ponosić odpowiedzialności za 

sprzęt, który ewentualnie wygrałaby miejscowość i uważa, że np. piła powinna być na stanie 

gminy i gdy byłaby potrzeba coś zrobić w danej miejscowości to wtedy można by z niej sko-

rzystać 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – przyznała rację panu radnemu, bo do obsługi piły trzeba 

mieć uprawnienia 

Pan Edward Kołodziej (radny) – zapytał, czy nie można przeszkolić do obsługi piły osób, 

które wykonują prace interwencyjne 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że osoby, które wykonują prace interwencyj-

ne są przydzielone na staż z urzędu pracy i jest duża rotacja tych osób. Dodała, że w przyszło-

ści będzie potrzebna również osoba do obsługi PSZOK. Trzeba będzie zastanowić się nad 

zatrudnieniem osoby do wykonywania takich prac fizycznych 

 

Za podjęciem uchwały głosowało: 13 radnych 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Hyżne na rok 2015 została podjęta (załącznik 

nr 5).  

 

Ad. 4 Sprawy różne 

Pan Leszek Ślemp (radny) – zapytał, czy ze środków powodziowych nie można by zrobić 

drogi w „Mostki”, ponieważ wymaga remontu. Poruszył temat kapliczki w Dylągówce. Zapy-

tał, czy jest możliwość pozyskania środków na jej remont, bo jest w bardzo złym stanie.  

Pan Stanisław Bator (radny) – powiedział o staraniach poczynionych w Grzegorzówce doty-

czących kapliczki na Zadział. Otrzymali pismo od konserwatora zabytków, że trzeba wynająć 

sobie osobę, która sporządzi kosztorys remontu (z własnych środków), więc napisali pismo, 

aby tą kapliczkę wyrejestrować z rejestru zabytków i poprawią ją we własnym zakresie, bo 

prawdopodobnie będzie to tańsze niż sporządzenie takiego kosztorysu. 

Więcej uwag nie było. 

 

Na tym zakończono obrady IX sesji Rady Gminy Hyżne. Zamknięcia dokonał  przewodniczą-

cy rady gminy Pan Bogusław Kotarba. 

 

Protokołowała  

Justyna Bazan 

  

 


