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Protokół  Nr XXXV/21 

z sesji Rady Gminy Hyżne 

odbytej 17 grudnia 2021 roku 

 

 

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

Rozpoczęła się o godzinie 9:00 i trwała do godziny 11:00. 

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 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami ko-

munalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

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

nego pomiędzy Gminą Hyżne a Gminą Błażowa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę mieszkańców miejscowości Nowy Borek – Przylasek, Gmina Błażowa. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Hyżne do Podkarpackiego Stowarzy-

szenia Samorządów Terytorialnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Hyżne do stowarzyszenia Związek 

Samorządów Polskich. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-

nych Gminy Hyżne na lata 2021-2030. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Hyżne. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Re-

witalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania polegają-

cego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury pn. „Laboratoria przyszłości”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania bieżącego 

polegającego na wykonaniu  rozgraniczenia nieruchomości oraz przygotowaniu operatu 

szacunkowego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Bu-

dowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka – dokumentacja 

projektowa”. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz 

z upływem 2021 roku. 

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

Hyżne na rok 2021. 

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

na lata 2021-2033. 

16. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami. 

17. Sprawy różne.      

 

Pan Bartłomiej Kuchta (Wójt) – zgłosił wniosek o wprowadzenie do programu sesji punktu:  

1) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIV/265/21 Rady Gminy Hyżne 

z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania od-

padami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W dyskusji zabrał głos: 

 Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady); 

 Monika Szmyd (Skarbnik). 

 

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

zgłoszony wniosek. 

 

Głosy za – 13.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy Hyżne) – stwierdził, że wniosek zo-

stał przyjęty a wprowadzony punkt będzie rozpatrywany jako punkt pierwszy. 

Dot. pkt 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIV/265/21 Rady 

Gminy Hyżne z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospoda-

rowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Pani Monika Szmyd (Skarbnik Gminy Hyżne) – poinforowała, że Regionalna Izba Obra-

chunkowa w Rzeszowie wszczęła postępowanie nadzorcze w sprawie zgodności z prawem 

uchwały Nr XXXIV/265/21 Rady Gminy Hyżne z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie po-

krycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepo-

chodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Regionalna Izba 

Obrachunkowa wskazuje, że przedmiotowa uchwała zawiera następujące uchybienia: nie za-

wiera szczegółowej kalkulacji kosztów, jakie gmina zamierza dopłacić do systemu, nie odnosi 

się do roku, w którym ta dopłata nastąpi oraz uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego i 

nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowy Województwa Podkarpackiego. W związku z 

powyższym zasadne jest uchylenie w/w uchwały i uchwalenie nowej uchwały w poprawnym 

brzmieniu. 
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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 XXXV/277/21 w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIV/265/21 Rady Gminy 

Hyżne z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta (załącznik nr 4 do protokołu). 

 

Dot. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpa-

dami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi. 

 

Pani Monika Szmyd (Skarbnik Gminy Hyżne) – przedstawiła projekt uchwały i poinformo-

wała, że zgodnie z  art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach, rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu czę-

ści kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozy-

skane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na wzrost 

ilości odpadów szacuje się, że w budżecie Gminy Hyżne zabraknie około 107 tys. zł. 

 

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 XXXV/278/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpa-

dami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi została podjęta (załącznik nr 5 do protokołu). 

Dot. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowa-

rzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

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

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXV/279/21 w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowa-

rzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego została podjęta (załącznik nr 6 do pro-

tokołu). 

Dot. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia mię-

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

trzenia w wodę mieszkańców miejscowości Nowy Borek – Przylasek, Gmina Błażowa. 

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

 

W dyskusji zabrał głos: 

 Edward Kołodziej (Radny); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy). 

 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXV/280/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia mię-

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

trzenia w wodę mieszkańców miejscowości Nowy Borek – Przylasek, Gmina Błażowa zo-

stała podjęta (załącznik nr 7 do protokołu). 

Dot. pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Hyżne do Podkarpackiego 

Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. 

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

 

Uwag nie było. 

 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 
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(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXV/281/21 w sprawie przystąpienia Gminy Hyżne do Podkarpackiego 

Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych została podjęta (załącznik nr 8 do protokołu). 

Dot. pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Hyżne do stowarzyszenia 

Związek Samorządów Polskich. 

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

 

Uwag nie było. 

 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 14.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 1. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXV/282/21 w sprawie przystąpienia Gminy Hyżne do stowarzyszenia 

Związek Samorządów Polskich została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu). 

Dot. pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Hyżne na lata 2021-2030. 

Pani Katarzyna Rożek (Kierownik GOPS w Hyżnem) – przedstawiła projekt uchwały. 

Uwag nie było. 

 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXV/283/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-

łecznych Gminy Hyżne na lata 2021-2030 została podjęta (załącznik nr 10 do protokołu). 

Dot. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Hyżne. 

Pan Dionizy Beda (Sekretarz Gminy) – przedstawił projekt uchwały. 

Pan Bartłomiej Kuchta (Wójt Gminy) – złożył formalny wniosek, aby ustalić wynagrodzenie 

wójta na poziomie minimalnym, tj. 80%.  

 

W dyskusji zabrał głos: 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady); 

 Henryk Jaworski (Radny); 

 Dionizy Beda (Sekretarz). 
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Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy Hyżne) – poddał pod głosowanie 

zgłoszony wniosek. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

Wniosek został przyjęty. 

 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 14.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 1. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXV/284/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Hyżne 

została podjęta (załącznik nr 11 do protokołu). 

 

Dot. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym. 

Pan Dionizy Beda (Sekretarz Gminy) – przedstawił projekt uchwały. 

Uwag nie było. 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 14.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 1. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXV/285/21 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym została 

podjęta (załącznik nr 12 do protokołu). 

Dot. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania 

pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów”. 

Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały. 

Uwag nie było. 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 
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(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXV/286/21 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. 

„Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów” została podjęta (za-

łącznik nr 13 do protokołu). 

Dot. pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania 

polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury pn. „Laboratoria przyszłości”. 

Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały. 

Uwag nie było. 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXV/287/21 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania po-

legającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury pn. „Laboratoria przyszłości” została 

podjęta (załącznik nr 14 do protokołu). 

Dot. pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania 

bieżącego polegającego na wykonaniu  rozgraniczenia nieruchomości oraz przygotowaniu 

operatu szacunkowego. 

Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały i zgłosiła autopoprawkę. 

W dyskusji zabrał głos: 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady); 

 Monika Szmyd (Skarbnik). 

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

zgłoszoną autopoprawkę. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

Autopoprawka została przyjęta. 

 

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

projekt uchwały z wprowadzoną poprawką. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 
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(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXV/288/21 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania 

bieżącego polegającego na wykonaniu  rozgraniczenia nieruchomości oraz przygotowaniu 

operatu szacunkowego została podjęta (załącznik nr 15 do protokołu). 

Dot. pkt. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania 

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka – dokumen-

tacja projektowa”. 

Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały. 

Uwag nie było. 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXV/289/21 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka – dokumentacja 

projektowa” została podjęta (załącznik nr 16 do protokołu). 

Dot. pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 

wraz z upływem 2021 roku. 

Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały. 

W dyskusji zabrał głos: 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady); 

 Monika Szmyd (Skarbnik). 

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

projekt uchwały. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXV/290/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 

wraz z upływem 2021 roku została podjęta (załącznik nr 17 do protokołu). 

Dot. pkt. 15 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Hyżne na rok 2021. 

Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały i zgłosiła autopoprawkę. 

W dyskusji zabrał głos: 
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 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady); 

 Monika Szmyd (Skarbnik). 

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

zgłoszoną autopoprawkę. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

Autopoprawka została przyjęta. 

 

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

projekt uchwały z wprowadzoną poprawką. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXV/291/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Hyżne na rok 2021 została podjęta (załącznik nr 18 do protokołu). 

Dot. pkt. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Hyżne na lata 2021-2033. 

Monika Szmyd (Skarbnik) – przedstawiła projekt uchwały i zgłosiła autopoprawkę. 

Uwag nie było. 

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

zgłoszoną autopoprawkę. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

Autopoprawka została przyjęta. 

 

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

projekt uchwały z wprowadzoną poprawką. 

 

Głosy za – 15.  

Głosy przeciwne - 0. 

Głosy wstrzymujące się - 0. 

(wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do protokołu) 

 

Uchwała Nr XXXV/292/21 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Hyżne na lata 2021-2033 została podjęta (załącznik nr 19 do protokołu). 
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Dot. pkt. 17 Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami. 

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

W dyskusji zabrał głos: 

 Henryk Jaworski (Radny); 

 Marlena Pleśniak (Sołtys Wólki Hyżneńskiej); 

 Maria Janik (Sołtys Sołectwa Nieborowa); 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt); 

 Leszek Ślemp (Radny); 

 Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady). 

Dot. pkt. 18 Sprawy różne.      

Pan Bogusław Kotarba (Przewodniczący Rady Gminy) – odczytał pismo Wójta Gminy 

Hyżne skierowane do Kół Łowieckich w sprawie szkół łowieckich (załącznik nr 20 do proto-

kołu) oraz pismo mieszkańca gminy Hyżne w sprawie wskazania miejsca pod budowę sta-

dionu sportowego (załącznik nr 21 do protokołu). 

 

W dyskusji zabrał głos: 

 Bartłomiej Kuchta (Wójt); 

 Jan Pelc (Radny); 

 Edward Kołodziej (Radny); 

 Marcin Warchoł (Dyrektor ZUK w Hyżnem); 

 Henryk Jaworski (Radny); 

 Agnieszka Kmiotek (Sołtys Grzegorzówki); 

 Jacek Baran (Wiceprzewodniczący Rady); 

 Leszek Ślemp (Radny); 

 Maria Janik (Sołtys Sołectwa Nieborów); 

 Monika Szmyd (Skarbnik). 

 

Na tym zakończono obrady Rady Gminy Hyżne. Zamknięcia sesji dokonał Przewodniczący rady 

gminy, Pan Bogusław Kotarba. 

 

Protokołowała:  

Magdalena Buda 

 

 

 


		2022-01-13T10:46:40+0100
	Bogusław Kotarba




