
1 
 

Protokół  Nr VIII/15 

Sesji 

Rady Gminy Hyżne 

odbytej 23 czerwca 2015 roku 

 

 

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

 Rozpoczęła się o godzinie 9:00 i trwała do godziny 14:00. 

 W sesji wzięło udział 15 radnych oraz sołtysi i zaproszeni goście wg listy 

 obecności.  

 (Listy obecności stanowią załącznik 1-3 do niniejszego protokołu) 

 Sesje prowadził Przewodniczący Rady Gminy Hyżne Pan Bogusław Kotarba. 

 Sesja prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Program sesji: 

1. Zatwierdzenie protokołu nr VI/15 sesji Rady Gminy Hyżne odbytej 24 marca 2015 r. 

oraz protokołu nr VII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Hyżne odbytej 30 kwietnia 

2015 r.  

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

budżetu gminy za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Hyżne za rok 

2014. 

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

wykonania budżetu Gminy za rok 2014. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej za-

budowanej stanowiącej własność Gminy Hyżne 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIX/254/13 

Rady Gminy Hyżne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków ko-

munikacyjnych Gminy Hyżne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpac-

kiemu na realizację zadań publicznych. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Finansowym 

na lata 2014-2020 

9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytu-

acji społecznej i demograficznej. 

10. Informacja międzysesyjna. 

11. Sprawy różne. 

 

Pan Bogusław Kotarba (przewodniczący rady gminy) - zapytał czy są uwagi do przedsta-

wionego programu sesji. 

 

Pani Krystyna Wojtyło (wójt) - poprosiła o wprowadzenie do programu sesji dodatkowego 

punktu: 
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 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej 

p.w. Narodzenia NMP w Hyżnem na odnowienie polichromii ściennej oraz ław 

kolatorskich w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Hyżnem 

 

Za wprowadzeniem projektu uchwały do programu sesji głosowało 15 radnych. 

Głosów przeciwnych nie było. 

Punkt został wprowadzony jako pkt 6a 

 

 

Dot. pkt. 1. Zatwierdzenie protokołu nr VI/15 sesji Rady Gminy Hyżne odbytej 24 

marca 2015 r. oraz protokołu nr VII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Hyżne odbytej 

30 kwietnia 2015 r. 

Uwag nie było. 

Za przyjęciem protokołów głosowało 15 radnych. 

Głosy przeciwne - 0 

Głosy wstrzymujące - 0 

 

Protokoły zostały zatwierdzone. 

 

Dot. pkt. 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy 

Hyżne za rok 2014. 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – wyjaśnił, że na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy  

o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje  

i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozda-

niem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku bu-

dżetowym. Następnie poprosił Panią Skarbnik o omówienie sprawozdań. 

 

Pani Urszula Idziniak (Skarbnik) - przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu wraz 

ze sprawozdaniem finansowym Gminy Hyżne za 2014 rok, a także informacją o stanie mienia 

komunalnego. 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – odczytał Uchwałę nr V/46/2015 z dnia 15 maja 2015 

roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyda-

nia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hyżne sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2014 rok (załącznik nr 4 do protokołu) 

Pan Leszek Ślemp (Przew. Komisji Rewizyjnej, Radny) – odczytał opinię Komisji Rewi-

zyjnej z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2014 rok 

(załącznik nr 5 do protokołu). 

 

Pan Edward Kołodziej (radny) – zapytał czy gmina ma zysk (dywidendę) z posiadania 

udziałów w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie 
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Pani Urszula Idziniak (skarbnik) – wyjaśniła, że gmina nie ma zysku (dywidendy), dlatego 

że przychody, jakie uzyskuje spółdzielnia telefoniczna przeznaczane są na dalsze inwestycje, 

np. rozbudowę sieci telefonicznej 

Pan Edward Kołodziej (radny) – zapytał czy nie można by zmniejszyć tego udziału 

Pani Urszula Idziniak (skarbnik) – wyjaśniła, że można by wycofać udziały, ale wtedy 

mieszkańcy gminy musieliby zrezygnować z pewnych przywilejów 

Pan Edward Kołodziej (radny) – powiedział, że większość mieszkańców ma udziały i dzięki 

temu ma przywileje, a w przypadku gminy pieniędzmi obraca ktoś inny, a gmina tak 

naprawdę nie ma z tego nic. Spółdzielnia nie jest organem samorządowym 

Pani Urszula Idziniak (skarbnik) – wyjaśniła, że jako udziałowiec gmina ma większą 

wartość majątku 

Pani Krystyna Wojtyło (wójt) - powiedziała, że odbyło się posiedzenie członków Spółdziel-

ni Telefonicznej. Na spotkaniu była mowa o tym, że technologie i sprzęt, które były używane 

20 lat temu są już przestarzałe i konieczna jest ich wymiana. Spółdzielnia rozpoczęła inwe-

stycję w światłowody, ponieważ potrzeby i jakość usług rośnie. Każdy chce mieć szybki in-

ternet, a to wymaga zastosowania nowoczesnych technologii. Sieć jest stale rozbudowywana. 

Spółdzielnia stara się, aby jakość usług była jak najlepsza. Stwierdziła, że nie byłoby zasadne, 

aby zrezygnować z tych udziałów, ale decyzja w tej kwestii należy do radnych 

 Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – powiedział, że kwota ok. 300 tys. zł to są pieniądze 

jednocześnie duże i małe, ale zabieranie ich ze spółdzielni w tym momencie byłoby „mało 

eleganckie”. Te pieniądze są majątkiem gminy, a to że gminy posiadają udziały w spółdzielni 

wzmacniają jej wiarygodność jako instytucji. Od niedawna telefonizacja jest również zada-

niem gminy.  

Pan Edward Kołodziej (radny) – powiedział, że tylko zadał pytanie jak wygląda sytuacja ze 

spółdzielnią i nie jest za tym, żeby w tym momencie zabierać udziały. 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – zadał pytanie w sprawie sprawozdania, dotyczące 

rozdziału 01095 (pozostała działalność) – wydatki bieżące - remont istniejącego ujęcia wody 

wraz z zagospodarowaniem terenu etap II i zapytał, które to jest ujęcie wody. 

Pani Urszula Idziniak (skarbnik) – wyjaśniła, że chodzi o ujęcie wody siarkowej w Niebo-

rowie 

Pani Krystyna Wojtyło (wójt) – ) – powiedziała, że był realizowany przez 2 lata projekt 

współfinansowany przez Urząd Marszałkowski. Pierwszy etap obejmował wyczyszczenie 

zbiornika, zabezpieczenie, utwardzenie części parkingu, a drugi etap obejmował postawienie 

altany, ławeczek, pompy 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – zapytał na co przekłada się ten remont 

Pani Krystyna Wojtyło (wójt) - powiedziała, że na pewno teraz jest tam bezpiecznie i ład-

nie. Jeśli ta woda byłaby na tyle atrakcyjna i miała właściwości lecznicze, to być może znajdą 

się osoby zainteresowane, aby ją wykorzystać. Trzeba było zabezpieczyć to ujęcie, bo zagra-

żało życiu i zdrowiu. Udało się to zrobić pozyskując pieniądze z projektu. Dodała, że dobrze 

by było dokończyć jeszcze prace w tym miejscu, położyć kostkę, zrobić wiatę z ławeczkami, 

dokończyć parking z drugiej strony. Są tam jeszcze dwie studnie, znajdujące się na działce 

gminy, które również wymagają zabezpieczenia. 



4 
 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – powiedział, że ma nadzieje, że istnieje jakiś program 

wykorzystania tej studni i wód, ponieważ  każde publiczne pieniądze powinny być wydane po 

to, by służyły jakiemuś celowi 

Pani Maria Janik (Sołtys sołectwa Nieborów) – powiedziała, że studnia przed remontem 

zagrażała bezpieczeństwu. Ludzie przechodzili przez ogrodzenie, aby nabrać wody ze zbior-

nika. Płyta była spękana i ktoś mógł wpaść do środka. Jeśli chodzi o pozostałe studnie to usta-

liła z mieszkańcami, którzy je budowali, że trzeba je będzie zasypać 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem 

finansowym Gminy Hyżne za rok 2014. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Głosy przeciwne - 0 

Głosy wstrzymujące – 0 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy 

za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Hyżne za rok 2014 została podjęta. 

(załączniki nr 6 do protokołu) 

 

Dot. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hyżne 

z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2014. 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) wyjaśnił, że na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy  

o finansach publicznych nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budże-

towym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę  

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Hyżne. 

 

Przed podjęciem uchwały Rada Gminy zapoznaje się z: 

1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

2. Sprawozdaniem finansowym. 

3. Informacją o stanie mienia. 

4. Opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Hyżne za rok 

2014.  

5. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Hyżne sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2014 rok 

6. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Hyżne za rok 2014. 

7. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie w/w wniosku. 

 

Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością gło-

sów ustawowego składu rady gminy. 
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Pierwsze 5 punktów zostało zrealizowane w drugim punkcie programu sesji, dlatego 

Pan Bogusław Kotarba poprosił Pana Leszka Ślempa (Przew. Komisji Rewizyjnej)  

o odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

 

Pan Leszek Ślemp (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny) - odczytał Wniosek Ko-

misji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hyżne za rok 2014 (za-

łącznik nr 7 do protokołu) 

Pan Bogusław Kotarba ( Przew. RG) - odczytał Uchwałę nr V/44/2015 z dnia 10 czerwca 

2015 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hyżne o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 (załącznik nr 8 do protokołu) 

Pan Bogusław Kotarba ( Przew. RG) -  powiedział, że sprawozdania weryfikowane są pod 

względem rachunkowym i formalnym. Absolutorium ma się odnosić do wykonania budżetu 

gminy w sensie rachunkowym. Zwykle przy tej okazji dokonuje się również oceny realizacji 

zadań w gminie. Powiedział, że w tym roku jest specyficzna sytuacja, bo budżet uchwalała i 

w dużej części nowelizowała poprzednia rada gminy, a absolutorium Pani Wójt tak naprawdę 

otrzymała w wyborach. 

Następnie przewodniczący rady gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia abso-

lutorium Wójtowi Gminy Hyżne z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2014, a następnie 

przeprowadził głosowanie 

Za podjęciem uchwały głosowało - 15 radnych 

Głosy przeciwne – 0 

Głosów wstrzymujące – 0 

 

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hyżne z tytułu wykonania 

budżetu Gminy za rok 2014 została podjęta (załącznik nr 8 do protokołu). 

 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – –podziękowała za udzielone absolutorium. Podziękowała 

radnym poprzedniej kadencji za bardzo dobrą współpracę. Podziękowała również wszystkim 

kierownikom, dyrektorom jednostek, sołtysom oraz pracownikom urzędu gminy za pomoc w 

realizacji poszczególnych zadań i inwestycji 

 

 

Ogłoszono 15 minutową przerwę. 

 

Dot. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości grun-

towej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Hyżne 

Pan Bogusław Kotarba ( Przew. RG) – odczytał projekt uchwały 

Pan Leszek Ślemp (radny) – powiedział, że jest osoba, która chciałaby ten budynek dopro-

wadzić do porządku, opiekuje się tym budynkiem od paru lat. Na zebraniu wiejskim w Dylą-

gówce w lutym tego roku jednomyślnie podjęto decyzję o zbyciu tej nieruchomości na cele 

prowadzenia rehabilitacji 
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Pan Edward Kołodziej (radny) – zapytał czy budynek zostanie sprzedany bezprzetargowo 

po cenie wyznaczonej przez rzeczoznawcę 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – powiedział, że ma nadzieję, że cenę można będzie 

negocjować. Sprzedając nieruchomość w formie bezprzetargowej nie można jej sprzedać po 

cenie niższej niż wycena 

Więcej uwag nie było.  

Za podjęciem uchwały głosowało - 15 radnych 

Głosy przeciwne – 0 

Głosów wstrzymujące – 0 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej sta-

nowiącej własność Gminy Hyżne została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu). 

 

Dot. pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 

XXXIX/254/13 Rady Gminy Hyżne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przy-

stanków komunikacyjnych Gminy Hyżne oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 

Pan Bogusław Kotarba ( Przew. RG) – odczytał projekt uchwały 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) –  wyjaśniła, że został zaktualizowany wykaz przystanków. 

Część przystanków była tylko jednostronna, a teraz są dwustronne, dodane zostały przystanki 

w Nieborowie,  Szklarach oraz w Wólce Hyżneńskiej 

Pan Leszek Ślemp (radny) – zapytał czy dotyczy to tylko przystanków przy drogach powia-

towych 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – odpowiedziała, że dotyczy to wszystkich dróg 

Pan Leszek Ślemp (radny) – powiedział, że przy niektórych przystankach występują pro-

blemy, bo nie ma zatok autobusowych i autobusy zjeżdżają na pobocze i trzeba by podrównać 

dołki powstałe na poboczach 

Pani Marlena Pleśniak (radna) – zapytała czy wiadomo, kiedy autobusy będą zatrzymywać 

się na nowych przystankach w Wólce Hyżneńskiej 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że pracownik rozmawiał w tej sprawie, ale 

niestety na razie brak konkretnych decyzji i wiadomości w kwestii tych przystanków 

Pan Edward Kołodziej (radny) – poruszył temat opłat za zatrzymywanie się na przystan-

kach przez przewoźników prywatnych, czy zostały poczynione w tej sprawie jakieś kroki 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – wpłynęły pisma o wyrażenie zgody na zatrzymywanie się 

na przystankach, ale gmina może wyrazić zgodę dopiero po akceptacji przez Urząd Marszał-

kowski. Jeśli przyjdzie pozytywna opinia, o spełnieniu wszystkich wymagań formalnych, to 

wtedy gmina wyraża zgodę i nalicza opłaty 
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Więcej uwag nie było. 

Za podjęciem uchwały głosowało - 15 radnych 

Głosy przeciwne – 0 

Głosów wstrzymujące – 0 

 

Uchwała w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIX/254/13 Rady Gminy Hyż-

ne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Gminy 

Hyżne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta (załącznik nr 

10 do protokołu). 

 

Dot. pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadań publicznych. 

Pan Bogusław Kotarba ( Przew. RG) – odczytał projekt uchwały 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – wyjaśniła, że była doprojektowywana dokumentacja i teraz 

jest przekazywana jako darowizna dla Województwa Podkarpackiego 

Więcej uwag nie było. 

Za podjęciem uchwały głosowało - 15 radnych 

Głosy przeciwne – 0 

Głosów wstrzymujące – 0 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realiza-

cję zadań publicznych została podjęta (załącznik nr 11 do protokołu). 

 

Dot. pkt. 6a Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Ka-

tolickiej p.w. Narodzenia NMP w Hyżnem na odnowienie polichromii ściennej oraz ław 

kolatorskich w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Hyżnem 

Pan Bogusław Kotarba ( Przew. RG) – odczytał projekt uchwały 

Więcej uwag nie było. 

Za podjęciem uchwały głosowało - 15 radnych 

Głosy przeciwne – 0 

Głosów wstrzymujące – 0 

Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia 

NMP w Hyżnem na odnowienie polichromii ściennej oraz ław kolatorskich w kościele para-

fialnym p.w. Narodzenia NMP w Hyżnem została podjęta (załącznik nr 12 do protokołu) 
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Dot. pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Hyżne na rok 2015. 

Pan Bogusław Kotarba ( Przew. RG) – poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu 

uchwały 

Pani Urszula Idziniak (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały 

Pan Jacek Baran (radny) – zapytał o zmniejszenie wydatków na dokumentację kanalizacji 

w Nieborowie 

Pani Urszula Idziniak (Skarbnik) – wyjaśniła, że była zaplanowana kwota 90 tys. zł, a po 

przetargu wyszła dokumentacja za 45 tys. zł 

Pan Jacek Baran (radny) – powiedział, że proponował do projektu budżetu, aby umieścić w 

nim również dalszą budowę wodociągu w Nieborowie, ale jego propozycja nie została 

uwzględniona. Zapytał czy nie można by przenieść środków, jakie pozostały z dokumentacji 

na budowę wodociągu 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – wyjaśniła, że było zabezpieczone więcej pieniędzy, a to co 

zostało po przetargach przeznaczone zostanie na te najważniejsze inwestycje, które teraz są 

realizowane. 

Pan Jacek Baran (radny) – zapytał czy nie byłoby sensowne zrobienie jakiegoś podetapu 

wodociągu w Nieborowie, bo z tego co pamięta to na tę inwestycję potrzeba ok 150 tys. zł 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że 45 tys. to mała kwota i nie wystarczyłaby 

na wodociąg 

Pani Urszula Idziniak (Skarbnik) – wyjaśniła, że robienie inwestycji „małymi krokami” jest 

bardzo kłopotliwe ze względów formalnych w księgowości, a ta kwota jest za mała 

Pan Jacek Baran (radny) – powiedział, że już od 3 lat jest robiony wodociąg w Nieborowie 

i pieniądze na ten rok nie zostały zaplanowane. Powiedział, żeby nie traktować „po macosze-

mu” Nieborowa. Poprosił, aby wodociąg był uwzględniony w planach. Powiedział, że cieszy 

się, że zostało zaoszczędzone 45 tys., ale te pieniądze powinny zostać w Nieborowie, bo ina-

czej czuje jakby Nieborów stracił te pieniądze 

Pan Leszek Ślemp (radny) – powiedział, że każde sołectwo tak „traci” na przetargach 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG.) – powiedział, że trzeba skończyć traktowanie budżetu 

w wymiarze fiskalnym. Obecnie przechodzi się do budżetu zadaniowego. W budżecie było 

zaplanowane sporządzenie dokumentacji i to zadanie zostanie zrealizowane. Wykonanie bu-

dżetu polega na realizowaniu zaplanowanych zadań i uważa, że budżet realizowany jest po-

prawnie. Trzeba myśleć przez pryzmat zadań, jakie są do realizacji i czy są one zrealizowane 

czy nie. Jak pojawiają się pieniądze z oszczędności to wtedy jest dylemat, jakie inne jeszcze 

zadanie zrealizować. 

Pan Jacek Baran (radny) – powiedział, że zgadza się z wypowiedzią pana przewodniczące-

go, ale chciał przypomnieć, że w propozycjach budżetu na rok 2015 r. wraz z Panią Sołtys i 

Radą Sołecką poprosili o realizację kilku zadań m.in. wodociąg (kontynuacja). Był za tym, 

aby na projekt kanalizacji dać 50 tys. zł, a drugie 50 tys. przeznaczyć na wodociąg. Nie zosta-

ło to uwzględnione, a tak to byłyby dwa zadania ujęte. 



9 
 

Pani Urszula Idziniak (Skarbnik) – powiedziała, że rozdrabnianie zadań dla księgowości 

jest bardzo utrudniające, bo zadania powinny być w całości zrobione, bo wynikają później 

różne pomyłki 

Pani Maria Janik (Sołtys sołectwa Nieborów) – powiedziała, że mieszkańcy z końca Niebo-

rowa Wielkiego mają problem z wodą (brak ciśnienia). Dodała, że jeśli nie da się tego wodo-

ciągu zrobić w tym roku to, żeby było to uwzględnione w przyszłym 

Pan Jacek Baran (radny) – powiedział, że zgadza się z wypowiedzią Pani Skarbnik i popro-

sił Panią Wójt, Pana Przewodniczącego i radnych, aby całościowo zrobić wodociąg w Niebo-

rowie 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG.) – powiedział, że miała być opracowana koncepcja 

budowy wodociągu i kanalizacji. Jednym z elementów, który był podnoszony podczas zasta-

nawiania się nad budżetem był i ten, że jeśli zmieniłaby się koncepcja i byłby prowadzony 

wodociąg przez Moszczanki do Nieborowa, to nie trzeba by budować przepompowni. Zapro-

ponował, aby wszystko robić po kolei, w przemyślany sposób.  

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że zgadza się z Panem radnym oraz z Panią 

Sołtys, ale uchwalając budżet nie da się spełnić oczekiwań wszystkich mieszkańców gminy. 

Została zaplanowana dokumentacja na kanalizację, zostały zaplanowane inne inwestycje, a 

pozostałe nie zostały ujęte, bo nie było takiej możliwości. Robienie inwestycji częściami wy-

maga zaangażowania większej liczby pracowników. Mieszkańcy wszystkich miejscowości 

chcieliby, aby zostały dokończone inwestycje np. wodociągi. Zaznaczyła, ze wody zaczyna 

brakować wszędzie, także w miejscowościach, w których jest już wodociąg, a mieszkańcy, 

którzy się wcześniej nie podłączyli, teraz się przyłączają. Trzeba przemyśleć czy robimy jed-

ną dużą inwestycję czy małe docinki kilku 

Pan Jacek Baran (radny) – powiedział, że została przeszacowana kwota tej dokumentacji i 

nie było już pieniędzy na coś innego. Było przyznane 100 tys. czyli przeszacowanie było 

100%. Powiedział, że dla niego nie było alternatywy i albo robi się po kawałku, albo w ogóle 

nic. Powiedział, że projekt na wodociąg jest zrobiony i trzeba go realizować 

Pan Bronisław Opioła (radny) – odniósł się do wypowiedzi Pana Jacka Barana i powiedział, 

że na komisjach w styczniu tego roku, kiedy ustalany był budżet, zapytał czy nie byłoby bar-

dziej zasadne, aby przeznaczyć pieniądze z oświetlenia na wodociąg. Zaproponował, żeby nie 

robić oświetlenia w Nieborowie, bo uważa, że wodociąg jest ważniejszy niż oświetlenie 

Pan Jacek Baran (radny) – powiedział, że jeśli chodzi o oświetlenie, to na Nieborów jest 

25% lamp, a pozostałe lampy są w Hyżnem. Lampy zostały zrobione głównie dla Hyżnego 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG.) – powiedział, że wypowiedź Pana Opioły była uza-

sadniona, bo trzeba wybierać priorytety. Dodał, że istnieje planowanie wieloletnie, strategia 

gminy i wtedy każdy wie, że jeżeli coś zostało zaplanowane za rok to będzie zrealizowane. 

Pan Jacek Baran (radny) – powiedział, że wodociąg jest ujęty w planach 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG.) – zapytał o bieżące remonty dróg gminnych, na co 

konkretnie planowane są te pieniądze w budżecie 

Pani Urszula Idziniak (Skarbnik) – powiedziała, że taka kwotę otrzymała od pracownika 

merytorycznego 
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Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że z tych pieniędzy trzeba będzie zabezpie-

czyć kwotę na remont drogi w Hyżnem tzw. „schetynówka” w kierunku Pana Pietrasa (100 

tys. na wkład własny). Dodała, że sama objechała drogi gminne choć pracownik merytorycz-

ny zajmujący się drogami wraz z sołtysami też to zrobił i stwierdziła, że część z tych dróg 

nadaję się do przebudowy np. droga Grzegorzówka – Wólka Hyżneńska, droga w Wólce 

Hyżneńskiej od szkoły w dół, droga w Brzezówce, droga przez Hyżne). Wg niej zły stan tych 

dróg wynika z tego, że te drogi są wąskie. Remonty dróg są bardzo drogie i stwierdziła, że 

lepiej byłoby położyć nakładkę np. na drogę w Brzezówce czy w Wólce Hyżneńskiej, bo by-

łoby to bardziej zasadne niż wydawać duże pieniądze na połatanie dziur. 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG.) – zapytał, na jakie konkretnie drogi te pieniądze zo-

staną przeznaczone, powinno być dokładnie wypisane na jakie drogi w jakich miejscowo-

ściach te środki zostaną przeznaczone 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że ma wrażenie, że pan przewodniczący po-

sądza ją o ukrywanie działań, a wszystkie działania są jawne. Dodała, że ile pieniędzy pójdzie 

na daną inwestycję wiadomo dopiero po ogłoszeniu przetargu. Może się okazać, że 200 tys. zł 

nie wystarczy na „schetynówkę”. Przygotowywana jest teraz dokumentacja i przetarg na 

chodnik w Hyżnem od szkoły do mostu i może także nie wystarczyć środków i trzeba zosta-

wić jakąś kwotę w rezerwie.  

Pan Leszek Ślemp (radny) – powiedział, że remont dróg jest potrzebny i nie można czekać 

aż drogi będą w jeszcze gorszym stanie. Na spękanej drodze nie można położyć żadnej masy, 

tylko musi być wcześniej podbudowa. Drogi pękają nie tylko dlatego, że są wąskie, ale zależy 

to też od podbudowy, rowów. Ponadto na drogach powinno być ograniczenie tonażu. Ludzie 

nie dbają o drogi, brakuje rowów. Zaproponował, aby sołtysi złożyli wniosek o wykopanie 

rowów w całej gminie, przyjedzie firma i wszystko zrobi 

Pan Edward Kołodziej (radny) – zapytał o sporządzenie oceny formalno-prawnej funkcjo-

nowania systemu kontroli zarządczej, co to dokładnie jest i czy było to wcześniej 

Pani Urszula Idziniak (Skarbnik) – wyjaśniła, że to obowiązuje już od kilku lat 

Pan Wacław Mikulski (sekretarz) – wyjaśnił, ze jest to system, który sprawdzałby prawi-

dłowe wykonywanie pewnych operacji na dokumentach. Jest zbiór dokumentów w urzędzie i 

wg tych dokumentów urząd ma działać, aby działał musi mieć pewne informacje i pewne za-

sady. Zasady ogólne zostały kiedyś stworzone, ale zmieniają się dokumenty, zmieniają się 

ludzie i stanowiska i trzeba opracować nowe dokumenty. Opracowanie takich dokumentów to 

kontrola zarządcza. Wykona to firma, która ma w tym doświadczenie 

Więcej uwag nie było. 

Za podjęciem uchwały głosowało - 14 radnych (nieobecny Pan Łukasz Stanowski) 

Głosy przeciwne – 0 

Głosów wstrzymujące – 0 

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

nr 13 do protokołu) 
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Ogłoszono 10 minut przerwy. 

Dot. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Fi-

nansowym na lata 2014-2020 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG.) – odczytał projekt uchwały 

Uwag nie było. 

Za podjęciem uchwały głosowało - 13 radnych (nieobecni: Pani Mariola Snopek-

Tereszkiewicz, Pan Łukasz Stanowski) 

Głosy przeciwne – 0 

Głosów wstrzymujące – 0 

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2014-

2020 została podjęta (załącznik nr 14 do protokołu) 

Dot. pkt. 9 Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokal-

nej sytuacji społecznej i demograficznej. 

Pani Helena Słupek (kierownik GOPS Hyżne) - wyjaśniła, że zgodnie z art. 16a ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina, powiat i samorząd województwa przygo-

towują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i de-

mograficznej, którą następnie przedstawiają odpowiednio Radzie Gminy, Radzie Powiatu i 

Sejmikowi Województwa. Ocena, o której mowa obejmuje osoby korzystające z pomocy spo-

łecznej, rodzaje problemów. Jest sporządzana corocznie. Poprosiła o pozytywne zaopiniowa-

nie 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – poprosił, aby Pani Kierownik własnymi słowami 

przybliżyła radnym tą ocenę, bo jest to zestawienie liczb, z których niewiele wynika 

Pani Helena Słupek (kierownik GOPS Hyżne) – powiedziała, że w tej ocenie nie może być 

nic zmienione, bo tak ma być sporządzona 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – powiedział, że nie kwestionuje przedstawionej oceny 

zasobów, ale chciałby się dowiedzieć, jakie są problemy i co się dzieje w opiece społecznej na 

terenie gminy. 

Pani Helena Słupek (kierownik GOPS Hyżne) – powiedziała, że wszystkie informacje za-

warte są w tej ocenie 

Pan Leszek Ślemp (radny) – powiedział, że z czytania samych cyfr niewiele można wy-

wnioskować i chciałby, aby zostało to przedstawione w formie opisowej 

Pan Jacek Baran (radny) – zapytał ilu jest bezrobotnych w gminie Hyżne 

Pani Helena Słupek (kierownik GOPS Hyżne) – powiedziała, że w 2014 r. było 370 bezro-

botnych, w tym długotrwale bezrobotnych 272 osoby, a prawo do zasiłku ma 50 

Pan Jacek Baran (radny) – zapytał ilu bezrobotnych znalazło pracę 

Pani Helena Słupek (kierownik GOPS Hyżne) – powiedziała, że nie ma takich danych 
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Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – powiedział, że rozumie, że są tabelki i liczby, ale 

brakuje części opisowej, która osobie niezwiązanej na co dzień z opieką społeczną pozwala 

zrozumieć sytuację. Poprosił, aby na przyszły rok oprócz tabelek przygotować informację 

opisową 

Pani Helena Słupek (kierownik GOPS Hyżne) – powiedziała, że taką opisową część może 

przygotować na następną sesje jeśli jest takie życzenie radnych 

 

Dot. pkt. 10 Informacja międzysesyjna. 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – przedstawiła informację międzysesyjną: 

1. Kontynuacja dzierżawy na okres 3 lat działki nr 2778/9 (staw w Hyżnem) o po-

wierzchni 0,74 ha  

2. Kontynuacja dzierżawy na okres 3 lat działki nr 667 o powierzchni 0,06 ha w Grzego-

rzówce  

3. Kontynuacja dzierżawy na okres 3 lat części działki nr 2799/10 wraz z budynkiem po 

byłym skupie żywca w miejscowości Hyżne   

4. Skomunalizowano działkę nr 551/1 o pow. 0,38 ha położoną w miejscowości Wólka 

Hyżneńska (droga k. Madery) 

5. Nabyto prawo własności działki 2173 o pow. 0,0374 ha położoną w miejscowości Dy-

lągówka 

6. Zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Grzegorzówka – etap VII podetap 

do przysiółka Kanada”. Zaplanowano środki w kwocie 100 000 zł. Wykonawcą zada-

nia był samorządowy zakład budżetowy „Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyj-

nych GOSIR”.  

7.  Zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Grzegorzówka – etap VII podetap 

przez wieś”. Zaplanowano środki w kwocie 80 000 zł. Wykonawcą zadania jest samo-

rządowy zakład budżetowy „Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR”.  

8. Zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Grzegorzówka – etap VII Pastwiska 

(dokumentacja)”. Zaplanowano środki w kwocie 50 000 zł. Zlecono wykonanie do-

kumentacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji  

9. „Budowa wodociągu w miejscowości Szklary – odcinek od Remizy do Szkoły Pod-

stawowej”. Wykonawcą zadania był „Zakładowi Usług Komunalnych i Rekreacyj-

nych GOSIR” w Hyżnem. Roboty wykonane na odcinku 1075 m. – 118 054,82 zł 

10. „Budowa wodociągu w m. Szklary – odcinek od Skupu Mleka do Szkoły Podstawo-

wej – lewa strona (dokumentacja)”. Zaplanowano środki w kwocie 90 000 zł. Obecnie 

trwa procedura przetargowa w sprawie wyłonienia Wykonawcy. 

11.  Budowa ujęcia wody w m. Szklary wraz z rurociągami tłocznymi (dokumentacja). 

Zaplanowano środki w kwocie 60 000 zł. Na opracowanie dokumentacji hydrogeolo-

gicznej i operatu wodno-prawnego podpisano umowę  

12. W ramach kontynuacji zadania pn. „Rozbudowa wodociągu gminnego w poszczegól-

nych miejscowościach” Zlecono „Zakładowi Usług Komunalnych i Rekreacyjnych 

GOSIR” w Hyżnem  
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13. „Budowa wodociągu w m. Hyżne – Nowa Wieś”. Na opracowanie dokumentacji za-

planowano 50 000 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa w sprawie wyłonienia 

Wykonawcy. 

14. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – Nowa Wieś”. Obecnie trwa procedura 

przetargowa w sprawie wyłonienia Wykonawcy. 

15.  „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka, Hyżne – etap IV (odcinek Nowa 

Wieś – Budy do Małego Dołu)”. Zaplanowano na ten cel w budżecie kwotę 75 000 zł. 

Zlecono wykonanie kanalizacji. Wykonawcą jest samorządowy zakład budżetowy 

„Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIRPlanowany termin wykonania 

prac lipiec 2015 r. 

16.  „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – Nieborów – etap VI (dokumentacja)”. 

Zaplanowano na opracowanie dokumentacji.  

17. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka, Hyżne, Dylągówka”. Na zadanie 

zaplanowano 50 000,00 zł. Prace zlecono „Zakładowi Usług Komunalnych i Rekre-

acyjnych GOSIR” w Hyżnem. Prace zostały zlecone  

18. Zawarto umowę na wykonanie zadania pn: „Budowa dwóch altan widowiskowych 

przy budynku OSP w sołectwie Grzegorzówka” – 29 984,00 zł 

19. Wykonano instalację c.w.u.  w budynku nr 279 (GOSiR) w Dylągówce – 2 500,00 zł 

20. Zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy części budynku OSP w Brze-

zówce na żłobek oraz na projekt placu zabaw w ramach realizacji zadania: „Utworze-

nie żłobka w Brzezówce w ramach programu maluch – edycja 2015 (adaptacja części 

budynku DL w Brzezówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania)”.  

 

Pan Jacek Baran (radny) – zapytał jak wygląda sprawa z oświetleniem, czy ogłoszony jest 

już przetarg 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że przetarg będzie ogłoszony 

Pan Jacek Baran (radny) – powiedział, że jeżeli przetargi ogłaszane są w pierwszej połowie 

roku to jest więcej chętnych i ceny są niższe i można więcej zaoszczędzić 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – zadał pytanie odnośnie przetargów, bo są ogłaszane, 

ale na stronie internetowej (BIP) gminy ich nie widać 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że jeśli przetarg jest ogłaszany to na pewno 

jest informacja na BIPie 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – powiedział, że ostatni przetarg jest z 9 czerwca, a 

poprzednie są z końca kwietnia, jeśli nie ma takich informacji umieszczanych w Biuletynie 

Informacji Publicznej to liczba ofert jest mniejsza 

Dot. pkt. 11 Sprawy różne 

Pan Edward Kołodziej (radny) – zadał pytanie w sprawie drogi w Koryciska. Poruszył te-

mat pomnika upamiętniającego bitwę pod Grunwaldem, bo pomnik wygląda bardzo źle. Oso-

by mieszkające blisko starały się coś koło niego robić, ale wymaga on remontu. Powiedział 

również o drodze od stacji uzdatniania wody, bo jest tak zniszczona, że nie da się nią przeje-
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chać. Zwrócił uwagę na zły stan drogi od kościoła do starej drogi w Hyżnem, należy pomy-

śleć by w przyszłości poprawić nawierzchnię i zrobić tam chodnik 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – przyznała rację, że pomnik wymaga remontu i trzeba to 

zaplanować w budżecie, bo nie są to małe pieniądze. Pomnik przed ośrodkiem zdrowia rów-

nież wymaga remontu, bo w ubiegłym roku udało się poprawić tylko podstawę pomnika. 

Trzeci pomnik do remontu znajduje się w Grzegorzówce. Jeśli chodzi o drogę koło przepom-

powni to trzeba będzie wysłać tam koparkę, żeby tą drogę wyrównać. Przyznała, że droga od 

kościoła do starej drogi jest w złym stanie i trzeba ją zrobić, ale tam największym problemem 

będzie remont mostu, bo będą to duże koszty 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – odczytał pismo, które wpłynęło do Rady Gminy w 

sprawie zwiększenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Hyż-

ne 

Pan Antonii Ossoliński (dyrektor GOK, radny powiatu) – zaprosił wszystkich na Zlot 

Szlakiem Rodowodu gen. Wł. Sikorskiego. Poinformował, że 19 lipca odbędzie się Turniej 

Sołectw w Dylągówce, 26 lipca Piknik Rodzinny w Brzezówce, później Zespół Hyżniacy i 

delegacja wyjeżdża na Węgry na festiwal. Dożynki Gminne odbędą się 23 sierpnia w Dylą-

gówce. 

Powiedział, że jest w trakcie realizacji budowa drogi powiatowej relacji Hyżne – Błażowa, 

następnie będzie robiony chodnik w Szklarach. W planach jest jeszcze zrobienie drogi w Nie-

borowie (łącznik). Podziękował wszystkim Mieszkańcom Nieborowa za współpracę przy 

budowie drogi. 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – powiedział, że zgłaszał problem zabezpieczenia oka-

pu na ścianach na budynku GOK-u  

Pan Antonii Ossoliński (dyrektor GOK, radny powiatu) – powiedział, że był konserwator 

i powiedział, że zabezpieczenie tego blachą nie będzie najlepszym wyjściem, bo woda będzie 

się tam zbierać i będzie jeszcze gorzej 

Pan Leszek Ślemp (radny) – zapytał Pana Ossolińskiego, która droga jest ważniejsza i po-

trzebna: łącznik w Nieborowie czy droga na Bazarach, bo poruszał temat tej drogi już od 3 

lat, prosił o zrobienie tej drogi. Poruszył również temat zwierzyny leśnej. Mieszkańcy zgła-

szają przypadki niszczenia upraw przez dziki 

Pan Jacek Baran (radny) – powiedział, żeby zaprosić przedstawicieli kół łowieckich 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że chciała zaprosić przedstawić przedstawi-

cieli kół łowieckich, starostę, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, ale program dzisiej-

szej sesji był długi i na kolejną sesję postara się zaprosić te osoby. Powiedziała, że odbyło się 

spotkanie odnośnie szkód łowieckich w Urzędzie Marszałkowskim. Wniosek był taki, że koła 

łowieckie nie mogą nic zrobić dopóki nie zmienią się przepisy. Złożyli wniosek o zmianę 

ustawy, ale od 3 lat nikt nie zajął się tym wnioskiem. 

Podziękowała wszystkim, którzy brali udział w różnych imprezach organizowanych na tere-

nie gminy m. in. w parafiadzie w Wólce Hyżneńskiej, podczas akcji krwiodawstwa w Brze-

zówce, przeglądzie młodych talentów tańca towarzyskiego, sportowego w gimnazjum w 
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Hyżnem, manewrach powiatowych OSP, które odbyły się w Szklarach, zawodach strażackich 

w Dylągówce i w jubileuszu 25-lecia samorządu. 

Powiedziała, że wpłynęło do niej pismo z prośbą w sprawie zakupu działki gminnej w Szkla-

rach i poprosiła o opinię w tej sprawie. 

Pan Dionizy Leśniak (radny) – powiedział, że w pobliżu tej działki nie ma innych działek 

gminnych. Działka jest wąska i długa i nie można by wybudować na niej domu. Jest za tym, 

żeby ta działkę zbyć. Zapytał o kanalizację w Szklarach i drogę na Młyn, która jest wspólna z 

Gminą Dynów 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że jeśli chodzi o kanalizację, to jest podpisana 

umowa z firmą, która ma robić koncepcję kanalizacji i na razie trzeba czekać do listopada na 

opinie jakie przedstawi ta firma. W sprawie drogi sytuacja jest skomplikowana ponieważ 

Gmina Hyżne jest właścicielem działki na początku drogi, później droga przebiega przez 

Gminę Dynów i następnie znów jest na terenie Gminy Hyżne. Mieszkańcom Harty nie zależy 

na budowie tej drogi, bo praktycznie nie mają tam zabudowań, a na terenie Szklar jest 7 bu-

dynków. Gmina Dynów założyła przepust, mają zrobić jeszcze barierki na mostku. Na tyle na 

ile ich stać mają dołożyć się do tej drogi, choć nie mieli jej uwzględnionej w planach. Jak 

będzie wszystko przygotowane będzie podjęta uchwała o współpracy.  

  

Pan Edward Kołodziej (radny) – zapytał czy w tej koncepcji będzie uwzględniona Grzego-

rzówka 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że Grzegorzówka i Szklary są uwzględnione 

w tej koncepcji 

Pani Maria Janik (sołtys sołectwa Nieborów) – zabrała głos w sprawie oznakowania dróg. 

Powiedział, że z dróg gminnych na terenie Nieborowa utwardzona jest tylko betonówka, a 

pozostałe drogi są błotniste. Powiedziała, że droga – łącznik bardzo udogodni życie miesz-

kańcom. Wspomniała o problemie z dzikami i bobrami. Zapytała kto ma kosić trawę na placu 

zabaw. Powiedziała również, że zwróciła się do niej o pomoc starsza pani w związku z skom-

plikowaną sytuacja rodzinną w jakiej się znalazła, ponieważ ma problem z bratem, z którym 

mieszka i musiała już kilka razy uciekać z domu, chciałaby wyciąć drzewo, ma pozwolenie, 

ale brat nie chce się na to zgodzić, a drzewo zagraża zabudowaniom po sąsiedzku. 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – zapytał, czy skoro były interwencje policji, to czy 

jest założona niebieska karta? 

Pan Antonii Ossoliński (dyrektor GOK, radny powiatu) – odpowiedział panu Leszkowi 

Ślempowi, że jutro będą objeżdżać drogi powiatowe, a z tamtą drogą jest dużo problemów, 

jedna mieszkanka nie chce poszerzenia tej drogi, jest problem z ustaleniem właścicieli dzia-

łek. 

Powiedział, że marżonetki z Brzezówki zdobyły III miejsce na przeglądzie w Kamieniu, Ze-

spół Pieśni i Tańca „Hyżniacy” zdobył II miejsce na 17 zespołów w IX Regionalnym Prze-

glądzie Zespołów Tańca Ludowego "Gacok" w Gaci, w Chorzelowie na 12 zespołów też zdo-

byli II miejsce, Orkiestra Dęta z Dylągówki zdobyła puchar na wojewódzkim przeglądzie 

orkiestr dętych w Tyczynie 
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Pan Zdzisław Drewniak (mieszkaniec) – zapytał Pana Ossolińskiego, kto w radzie powiatu 

był za tym, aby robić drogę z Błażowej do Dylągówki. Powiedział, że koło jego domu płynie 

woda z góry i go zalewa, na swój koszt założył krawężniki. Dodał również, że jeśli brakuje 

wody to można by wykopać studnię koło kościoła w Dylągówce, bo kiedyś tam było źródło. 

Zapytał panią Wójt gdzie, na jakie cele składała wnioski w latach 2011-2015 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – ponownie zapytał radnych jakie mają zdanie na te-

mat zwiększenia liczby punktów sprzedaży alkoholu i w sprawie sprzedaży działki 

Pan Edward Kołodziej (radny) – powiedział, że pamięta, że wcześniej było tak, że w tym 

lokalu nie mogło być alkoholu ze względu na bliskość szkoły, ale teraz jest tam piwo więc 

zapytał czy dalej te odległości obowiązują 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – powiedział, że czym innym są warunki usytuowania 

punktów sprzedaży alkoholu, czym innym liczba punktów sprzedaży alkoholu. Aby móc 

sprzedawać alkohol trzeba spełniać wymogi usytuowania lokalu, jak również musi być wolna 

liczba punktów, gdzie alkohol może być sprzedawany (niewykorzystany limit), a na dzień 

dzisiejszy limit jest wykorzystany 

Pan Bronisław Opioła (radny) – odniósł się do pisma Pani Hadam, bo dla niej na pewno jest 

to ważne. Dodał, że sklep jest blisko szkoły, ale w Delikatesach Centrum, które są tylko tro-

chę dalej alkohol jest sprzedawany. Wyraził opinię, że albo daje się zezwolenie wszystkim 

sklepom, albo nikomu, bo to jest niesprawiedliwe. Powiedział, że nie ma nic przeciwko, aby 

Pani Hadam miała zezwolenia na sprzedaż alkoholu wysokoprocentowego.  

Zadał pytanie Pani Wójt dotyczące miejsca, gdzie będzie można zostawiać odpady, bo ma 

pytania od mieszkańców kiedy to będzie otwarte, w jakich godzinach, co wolno przywozić, a 

co nie.  

Wystosował prośbę do Pani Dyrektor ZUKiRu, aby sprawdzić hydranty na terenie całej gmi-

ny. 

Powiedział, że rozmawiał z pracownikiem merytorycznym zajmującym się drogami, aby 

przygotował wstępny kosztorys ile kosztowałoby skropienie, a ile zrobienie nakładki na dro-

dze w Brzezówce 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie 

otwarty od lipca. Punkt będzie otwarty w soboty np. od godz. 10 do 16. Nie wolno do tego 

punktu przywozić np. azbestu. Na opakowania po olejach i smarach jest pojemnik na stacji 

benzynowej, na przeterminowane lekarstwa są pojemniki w aptekach, na zużyte baterie jest 

pojemnik w urzędzie gminy, jak również są pojemniki w sklepach. 

W sprawie hydrantów rozmawiała z panią dyrektor i razem z komendantem gminnym OSP 

mieli ustalić terminy kiedy, w jakiej miejscowości będą sprawdzane hydranty, ale do dnia 

dzisiejszego nie zostały ustalone terminy. 

Powiedziała, że w tym roku jeszcze nie ruszył nabór wniosków na fundusze unijne. Złożony 

został wniosek na drogi dojazdowe do pól oraz został złożony wniosek na dofinansowanie 

budowy chodnika w Hyżnem 
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Pan Zdzisław Drewniak (mieszkaniec) – powiedział, że w złym stanie jest droga prowadzą-

ca nad zalew w Dylągówce i trzeba ją zrobić. Powiedział o planach zrobienia imprezy „Lato 

dzieciom” 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że jest pomysł, aby utworzyć w Hyżnem 

szkołę muzyczną, ale trzeba to przemyśleć. Większość gmin ościennych ma już takie szkoły 

np. Błażowa i Dynów. Dzieci z terenu naszej gminy uczęszczają do tych szkół. Szkoła mu-

zyczna byłaby bezpłatna. W tej chwili w naszej gminie dzieci korzystają z ogniska muzycz-

nego. Część dzieci uczęszcza nawet do szkól muzycznych do Rzeszowa. Zrobione zostało 

rozeznanie i jest duże zainteresowanie taką szkołą. Powiedziała, że obawia się, że jeśli dzieci 

pójdą do szkół muzycznych w innych miejscowościach, to tam też będą uczęszczać do szkoły 

podstawowej, bo będzie to dla nich wygodniejsze. Otwarcie takiej szkoły przysporzyłoby 

również środków finansowych dla gminy, dlatego, że na szkoły muzyczne są dodatkowe 

subwencje. Są to subwencje w granicach 10 tys. zł na jedno dziecko. W tym roku nie ma 

szans na otwarcie takiej szkoły, ale trzeba od czegoś zacząć i będzie potrzebna zgoda rady na 

otwarcie takiej szkoły, podjęcie uchwały intencyjnej w tej sprawie, następnie kuratorium mu-

siałoby zbadać czy są warunki, aby utworzyć taką szkołę. Cała procedura trwa wiele miesięcy 

Pani Janina Błońska (z-ca wójta, dyrektor GZEAS) – powiedziała, że zostały przeprowa-

dzone ankiety w szkołach podstawowych i z ankiet wynika, że na dzień dzisiejszy jest 103 

osoby chętne do uczęszczania do szkoły muzycznej. Byłaby to szkoła muzyczna I stopnia, 

realizowana w cyklu 6-letnim dla dzieci w wieku 6-8 lat lub 4 –letnim dla dzieci i młodzieży 

w wieku 8-16 lat (więcej dzieci preferuje ten cykl 4-letni). Średnio wypada 5 godzin w tygo-

dniu na zajęcia muzyczne. Zajęcia odbywałyby się w godzinach wczesnopopołudniowych i 

popołudniowych, odbywałyby się w szkole podstawowej w Hyżnem oraz w GOKu. Z ankiet 

wynika, że uczniowie preferują naukę gry na instrumentach takich jak: gitara, keyboard, pia-

nino, flet, akordeon, dzwonki. Aby utworzyć taką szkołę najpierw musi być zgoda rady gmi-

ny, później Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszty konieczne do poniesienia to 

zakup instrumentów, od 100-150 tys. zł (może być mniej, bo niektórzy uczniowie posiadają 

instrumenty, powstałaby nowa jednostka budżetowa, która funkcjonowałaby jak odrębna 

szkoła 

Pani Marlena Pleśniak (radna) – powiedziała, żeby za bardzo nie sugerować się ankietami, 

bo różnie wypełnia się te ankiety (sama była tego świadkiem) 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – powiedział, że pomysł założenia szkoły muzycznej 

jest dobry, ale trzeba zrobić dokładne symulacje finansowe, przy jakiej liczbie uczniów szkoła 

może się samofinansować. Szkół artystycznych prowadzonych przez gminy w Polsce jest 76 

na 2,5 tys. gmin. Dodał, że nie przekonuje go stworzenie nowej jednostki budżetowej. Jest za 

tym, aby utworzyć zespół szkół w Hyżnem (połączyć szkołę podstawowa, gimnazjum i szkołę 

muzyczną) 

Pani Janina Błońska (z-ca wójta, dyrektor GZEAS) – powiedziała, że była taka wersja 

brana pod uwagę, ale musi to być oddzielna jednostka, ale rzeczywiście można by te szkoły 

połączyć w zespół. Rozmawiała z gminami, w których funkcjonują takie szkoły i uzyskała 

informacje, że opłaca im się prowadzenie takiej szkoły, bo subwencja bywa wyższa niż po-

trzeby. Istnieje szansa, że nawet gdyby instrumenty zostały zakupione ze środków własnych, 

można by się starać o zwrot tych pieniędzy z rezerwy budżetowej  ministra oświaty 
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Pan Zdzisław Drewniak (mieszkaniec) – powiedział, że może szkołę muzyczną zlokalizo-

wać w Dylągówce 

Pan Bogusław Kotarba (Przew. RG) – zapytał jak wygląda sprawa budowy chodnika do 

gimnazjum, czy został ogłoszony przetarg. Zapytał również o 18 tys. zł przeznaczonych w 

budżecie na budowę drogi koło GOKu do góry 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że jest opracowywana zmiana dokumentacji 

(w pierwszej wersji były wyznaczone miejsca postojowe, zamiast chodnika dla pieszych, ale 

pojawiła się możliwość wybudowania parkingu i muszą być wprowadzone te zmiany). W 

sprawie drogi koło GOKu prowadzone są rozmowy z właścicielami sąsiednich działek w 

sprawie rozgraniczenia tych działek. 

Pan Jacek Baran (radny) – poprosił Panią Wójt i radnych, aby w budżecie na przyszły rok 

pamiętali o inwestycjach w Nieborowie. Powiedział, że jest nierównomiernie rozdzielany 

budżet.  

Jest za utworzeniem szkoły muzycznej.  

W kwestii zezwoleń alkoholowych jest przeciwko zwiększeniu liczby punktów sprzedaży 

alkoholu.  

Dodał również, że komisja budżetu mogłaby się zająć możliwościami wykorzystania wód 

leczniczych w Szklarach i w Nieborowie 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że został złożony wniosek na zagospodaro-

wanie terenu wokół studni w Nieborowie. Jeśli chodzi o wody lecznicze nie ma co nastawiać 

się na jakieś sanatoria, bo wiąże się to z wieloma procedurami i warunkami, które muszą być 

spełnione. By taka woda mogła być wykorzystana do celów leczniczych miejscowość musia-

łaby być uzdrowiskiem (procedura trwa wiele lat).  

Pan Edward Kołodziej (radny) – powiedział, że w innych gminach są tablice − informacje o 

numerach domów i trzeba pomyśleć, aby takie tablice były w naszej gminie 

Pani Krystyna Wojtyło (Wójt) – powiedziała, że popiera ten pomysł.  

Pan Leszek Ślemp (radny) – zwrócił się z prośbą o zakupienie kamer 

Pani Maria Hałdys (radna) – zgłosiła, że w Dylągówce zostały wyłamane 3 znaki drogowe 

przy drodze w stronę zalewu 

Pani Maria Janik (sołtys sołectwa Nieborów) – zwróciła się z prośbą o tabliczkę z napisem 

„Sołtys” 

Więcej uwag nie było. 

Na tym zakończono obrady VIII sesji Rady Gminy Hyżne. Zamknięcia dokonał  przewodni-

czący rady gminy Pan Bogusław Kotarba. 
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