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Protokół  Nr XXX/21 

z sesji Rady Gminy Hyżne 

odbytej 25 czerwca 2021 roku 

 

 

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

Rozpoczęła się o godzinie 9:00 i trwała do godziny 13:50. 

W sesji wzięło udział 13 radnych (nieobecni Iwona Kruła i Jarosław Ziarno), sołtysi oraz za-

proszeni 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. Informacja i dyskusja na temat świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej na 

terenie Gminy Hyżne. 

2. Debata nad Raportem o stanie Gminy Hyżne za 2020 rok. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Hyżne. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Hyżne za rok 

2020. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hyżne z tytułu 

wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi  na terenie Gminy Hyżne. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy 

Hyżne na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opra-

cowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

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

Hyżne na rok 2021. 

9. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami. 

10. Sprawy różne. 

 

Dot. pkt. 1 Informacja i dyskusja na temat świadczenia usług podstawowej opieki zdro-

wotnej na terenie Gminy Hyżne. 

W dyskusji zabrali głos: 

 Pan Karol Łyko – Kierownik Ośrodka Zdrowia w Hyżnem; 

 Pan Bartłomiej Kuchta – Wójt Gminy Hyżne; 

 Pan Bogusław Kotarba – Przewodniczący Rady Gminy; 

 Henryk Jaworski – Radny; 
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 Leszek Ślemp – Radny; 

 Edward Kołodziej – Radny; 

 Dionizy Beda – Sekretarz Gminy; 

 Antoni Ossoliński – Radny Powiatu Rzeszowskiego; 

 Jacek Baran – Wiceprzewodniczący Rady Gminy; 

 Marlena Pleśniak – Sołtys Sołectwa Wólki Hyżneńskiej. 

 

Dot. pkt. 2 Debata nad Raportem o stanie Gminy Hyżne za 2020 rok. 

Pan Bartłomiej Kuchta (Wójt) – przedstawił raport o stanie gminy za 2020 rok. 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – poinformował, że nie wpłynęło 

żadne zgłoszenie od mieszkańców do wzięcia udziału w debacie. W związku z czym w debacie 

brali udział wyłącznie radni, bez ograniczenia czasowego. 

 

W debacie udział wzięli: 

 Karl Piękoś – Radny; 

 Edward Kołodziej – Radny; 

 Leszek Ślemp – Radny; 

 Bartłomiej Kuchta – Wójt Gminy; 

 Bogusław Kotarba – Przewodniczący Rady Gminy; 

 Łukasz Stanowski – Radny; 

 Dionizy Leśniak – Radny; 

 Henryk Jaworski – Radny; 

 Jacek Baran – Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

 

 

Dodatkowo głos zabrali: 

 Paweł Fudali – p.o. Kierownika Referatu inwestycji i gospodarki nieruchomościami; 

 Marek Szczoczar – Sołtys Sołectwa Hyżne; 

 Monika Szmyd – Skarbnik. 

 

Dot. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy 

Hyżne. 

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

go pod głosowanie. 

 

Głosy za – 11. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(nieobecny podczas głosowania Pan Jacek Baran i Edward Kołodziej). 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXX/234/21 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Hyżne 

została podjęta (załącznik nr 4 do protokołu). 
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Dot. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wy-

konania budżetu gminy za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Hyżne 

za rok 2020. 

Pan Bartłomiej Kuchta (Wójt) - przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu. 

Pan Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady) - odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hyżne 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. 

Pani Anna Majchrowska (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) - odczytała opinię Komisji 

Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2020 rok. 

 

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

go pod głosowanie. 

 

Głosy za – 12. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(podczas głosowania nieobecny Edward Kołodziej). 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXX/235/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy 

Hyżne za rok 2020 została podjęta (załącznik nr 5 do protokołu). 

 

Dot. pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hyżne 

z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.  

Pani Anna Majchrowska (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) - odczytała wniosek 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 

Pan Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady) - odczytał uchwałę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Hyżne o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 

2020 r. 

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

pod go pod głosowanie. 

 

Głosy za – 12. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(podczas głosowania nieobecny Edward Kołodziej). 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXX/236/21 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hyżne  

z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020 została podjęta (załącznik nr 6 do 

protokołu). 
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Dot. pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi  na terenie Gminy Hyżne. 

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

pod go pod głosowanie. 

 

Głosy za – 12. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(podczas głosowania nieobecny Edward Kołodziej). 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXX/237/21 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  na terenie Gminy Hyżne została podjęta (załącznik nr 7 do 

protokołu). 

 

Dot. pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju 

Gminy Hyżne na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

Pan Bartłomiej Kuchta (Wójt) – przedstawił projekt uchwały. 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 12. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(podczas głosowania nieobecny Edward Kołodziej). 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXX/238/21 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju 

Gminy Hyżne na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji została podjęta. 

Dot. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Hyżne 

na 2021 rok. 

Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały oraz w imieniu Pana Wójta, zgłosiła 

autopoprawkę. 

 

W dyskusji zabrał głos: 

 Bogusław Kotarba - Przewodniczący Rady Gminy; 

 Magdalena Buda – Kierownik Referatu organizacyjnego Urzędu Gminy. 

 

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

zgłoszoną autoporawkę. 

Głosy za – 12. 

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(podczas głosowania nieobecny Edward Kołodziej). 

 (wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 
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Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy Hyżne) – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały z uwzględnieniem zaakceptowanej poprawki. 

 

Głosy za – 12.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(podczas głosowania nieobecny Edward Kołodziej). 

 (wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXX/239/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Hyżne na 

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

 

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

 

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

 

Dot. pkt. 10 Sprawy różne. 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy Hyżne) – odczytał pismo Parafii 

Rzymsko Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Hyżnem w sprawie prośby o odkupienie 1 ara 

działki nr 853/8 w Hyżnem. Następnie poddał pod głosowanie wniosek w sprawie pozytywnego 

zaopiniowania prośby i odkupienie przez gminę części w/w działki. 

 

Głosy za – 7. 

Głosy przeciwne - 2. 

Głosy wstrzymujące się - 3. 

(podczas głosowania nieobecny Edward Kołodziej). 

 (wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

Pozytywna opinia w sprawie odkupienia przez gminę części działki 853/8 o pow. ok. jed-

nego ara została przyjęta. 

 

 

W dyskusji zabrał głos: 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt); 

 

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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