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Protokół  Nr XXXII/21 

z sesji Rady Gminy Hyżne 

odbytej 2 września 2021 roku 

 

 

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

Rozpoczęła się o godzinie 9:00 i trwała do godziny 10:00. 

W sesji wzięło udział 13 radnych (nieobecni Henryk Jaworski i Jan Pelc), sołtysi oraz zapro-

szeni 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 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Hyżne 

w roku szkolnym 2021/2022. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygmin-

nego pomiędzy Gminą Hyżne a Gminą Chmielnik w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę mieszkańców miejscowości Zabratówka, Gmina Chmielnik. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hyżne. 

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

Hyżne na rok 2021. 

5. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami. 

6. Sprawy różne.     

 

Dot. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gmi-

nie Hyżne w roku szkolnym 2021/2022. 

Pan Jan Kłosowski (Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Hyżnem) – 

przedstawił projekt uchwały. 

 

Uwag nie było. 

 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 13.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXII/249/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Hyżne w roku szkolnym 2021/2022 została podjęta (załącznik nr 4 do protokołu). 
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Dot. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia mię-

dzygminnego pomiędzy Gminą Hyżne a Gminą Chmielnik w zakresie zbiorowego zaopa-

trzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zabratówka, Gmina Chmielnik. 

 

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

W dyskusji zabrali głos: 

 Edward Kołodziej (Radny); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt). 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 13.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXII/250/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia mię-

dzygminnego pomiędzy Gminą Hyżne a Gminą Chmielnik w zakresie zbiorowego zaopa-

trzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zabratówka, Gmina Chmielnik została pod-

jęta (załącznik nr 5 do protokołu). 

Dot. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostar-

czania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hyżne. 

 

Pan Marcin Warchoł (Dyrektor ZUK w Hyżnem) – przedstawił projekt uchwały. 

 

Uwag nie było. 

 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 13.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXII/251/21 w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostar-

czania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hyżne została podjęta (załącznik 

nr 6 do protokołu). 

 

Dot. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Hyżne na rok 2021. 

 

Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały oraz w imieniu Wójta Gminy Hyżne 

zgłosiła autopoprawki. 
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W dyskusji zabrał głos: 

 Edward Kołodziej (Radny); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy); 

 Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady). 

 

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

zgłoszone autopoprawki. 

 

Głosy za – 14.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

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

zgłoszone projekt uchwały. 

 

Głosy za – 14.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

 

Uchwała Nr XXXII/252/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Hyżne na rok 2021 została podjęta (załącznik nr 7 do protokołu). 

 

Dot. pkt. 5 Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami. 

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

Uwag nie było. 

 

Dot. pkt. 6 Sprawy różne.      

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady) – odczytał pismo skierowane do rady gminy 

w sprawie dzierżawy działki (załącznik nr 8 do protokołu). 

W dyskusji zabrali głos: 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt); 

 Leszek Ślemp (Radny); 

 Karol Piękoś (Radny); 

 Jan Bator (Radny); 

 Stanisław Bator (Radny); 

 Edward Kołodziej (Radny); 

 Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady); 

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

 Maria Janik (Sołtys Sołectwa Nieborów); 

 Marcin Warchoł (Dyrektor ZUK w Hyżnem); 

 Urszula Korniak (sołtys Brzezówki). 
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Na tym zakończono obrady Rady Gminy Hyżne. Zamknięcia sesji dokonał Przewodniczący rady 

gminy, Pan Bogusław Kotarba. 

 

Protokołowała:  

Magdalena Buda 
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