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Protokół Nr XX/2020 

z obrad XX sesji Rady Gminy Kuryłówka 

odbytej dnia 30 grudnia 2020 r. 

Ad. 1 Otwarcie sesji.  

 

Obrady XX sesji Rady Gminy Kuryłówka w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 15.00 w sali 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce otworzył Przewodniczący Rady Gminy Kuryłówka 

Pan Dominik Kusy. Przewodniczący Rady powitał Wójta Gminy Kuryłówka p. Agnieszkę Wyszyńską, 

p. radnych, Sekretarza Gminy p. Romana Szałajko, Skarbnika Gminy p. Andrzeja Szpetnara, 

pracowników urzędu gminy oraz sołtysów sołectw, którzy uczestniczą w sesji zdalnie.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sesja jest transmitowana online, powitał oglądających. 

 

Ad. 2 Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zalogowanie się do systemu za pomocą, którego będą 

przeprowadzane głosowania. W momencie logowania się do systemu w sesji uczestniczyło 14 radnych.  

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności załącznik nr 1 do protokołu stwierdził 

wymagane kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Radny Daniel Hajdasz uczestniczył w sesji od pkt 3 porządku obrad tj. od momentu 

odczytywania przez Przewodniczącego Rady Gminy Kuryłówka przyjętego porządku obrad.  

W sesji uczestniczyło 15 radnych. 

Lista obecności pracowników urzędu stanowi załącznik nr 2, lista sołtysów stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Gminy Kuryłówka.  

 

Przewodniczący Rady zapytał radnych, panią wójt czy mają uwagi do przedstawionego  

w zawiadomieniu porządku obrad. Radni uwag nie zgłosili.  

Wójt Gminy Kuryłówka p. Agnieszka Wyszyńska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku 

obrad sesji o wprowadzenie dodatkowego punktu (projekt uchwały R.0006.50.2020) tj.: 

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą 

Leżajsk w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej”  

Pani Wójt zgłoszony punkt zaproponowała rozpatrzyć, jako pkt 4, a kolejne przesunąć o jeden. 

Innych zmian porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz ze zgłoszonym 

wnioskiem przez Wójta Gminy Kuryłówka.  

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych; „za” głosowało 14, porządek obrad został przyjęty 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Imienny wykaz głosowania stanowi 

załącznik nr 4.  

Radni otrzymali zgłoszony projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady odczytał przyjęty porządek obrad XX sesji, który był następujący: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z 

Gminą Leżajsk w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kuryłówce. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień w Gminie Kuryłówka na rok 2021. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kuryłówka na 2021 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Kuryłówka  

9. Przedłożenie do zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Kuryłówka na 2021 r. 

10. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Kuryłówka na 2021 r. 

 

W trakcie odczytywania przyjętego porządku obrad na salę obrad wszedł radny Daniel 

Hajdasz.  

 

a) przedstawienie przez Wójta Gminy Kuryłówka głównych założeń budżetu; 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej; 

c) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Kuryłówka do uwag i zastrzeżeń zawartych w opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie; 

d) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Kuryłówka; 

e) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Kuryłówka wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w 

opiniach komisji; 

f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta Gminy Kuryłówka do projektu uchwały 

budżetowej; 

g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 

h) głosowanie nad autopoprawkami zgłoszonymi przez Wójta Gminy Kuryłówka; 

i) głosowanie wniosków stałych komisji Rady Gminy Kuryłówka, nieuwzględnionych przez 

Wójta Gminy Kuryłówka w jego autopoprawkach; 

j) głosowanie uchwały budżetowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuryłówka 

na lata 2021-2028: 

a) przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuryłówka na lata  

2021-2028, 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kuryłówka na lata 2021-2028, 

c) dyskusja, 

d) głosowanie. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zamknięcie sesji.  

 

Rada Gminy przystąpiła do realizacji porządku obrad. 

 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z 

Gminą Leżajsk w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 

 

Wójt Gminy p. Agnieszka Wyszyńska – omówiła projekt uchwały.  

 

Pytań radni nie zadawali. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego z Gminą Leżajsk w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej, po czym poddał go pod głosowanie.  

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych; „za” głosowało 15 radnych, „przeciw” głosowało 0 

radnych, „wstrzymało” się” 0 radnych. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 5. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęła, stanowi załącznik nr 5a. 
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Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kuryłówce.  

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji  

o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji p. A. Hacia – odczytał uzasadnienie 

stanowiące załącznik do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce. 

 

Pytań do projektu uchwały radni nie zadawali. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalności Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce, po czym poddał go pod 

głosowanie.  

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych; „za” głosowało 15 radnych, „przeciw” głosowało 0 

radnych, „wstrzymało” się” 0 radnych. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęła, stanowi załącznik nr 6 a. 

 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień w Gminie Kuryłówka na rok 2021. 

 

Pan Piotr Dziechciarz Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Kuryłówka – omówił projekt uchwały.  

 

Radna p. Zofia Niemiec – Dziekan - zapytała czy jest taka konieczność, aby było tyle zezwoleń, 

tyle punktów na sprzedaż alkoholu? Chcielibyśmy wiedzieć, jakie były efekty działania za dany rok, ile 

osób udało się wyciągnąć z tego nałogu? 

 

Pan Piotr Dziechciarz Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Kuryłówka – odp. na pytania p. radnej, poinformował, że jeżeli chodzi  

o efekty działania tego programu to, na jednej z kolejnych sesji zostanie przedstawione sprawozdanie  

z działalności komisji alkoholowej.  

Jeżeli chodzi o ilość punktów sprzedaży, ilość wydanych decyzji, jest to zgodne z uchwałą Rady 

Gminy z 2018 r. Zależy od rady czy zostanie to utrzymane czy ulegnie zmianie. 

 

Przewodniczący Rady – zapytał czy to jest wykorzystane w pełni, czy są jeszcze wolne miejsca. 

 

Pan Piotr Dziechciarz Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Kuryłówka – odp. cały limit na zezwolenia jest w tej chwili limit na 

zezwolenia jest jeszcze wolny. 

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że Pani radna Z. Niemiec - Dziekan ma rację, że to się 

troszeczkę gryzie, ale patrząc na teren gminy i na przedsiębiorców, oraz na obecny czas nie wiadomo 

czy byłoby zasadne ograniczać, ale można w przyszłości faktycznie, skoro są wolne. W sprawozdaniu 

poprosimy o głębsze i dokładniejsze dane. 
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Innych pytań i uwag do projektu uchwały radni nie zgłosili. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień w Gminie Kuryłówka na 

rok 2021, po czym poddał go pod głosowanie.  

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych; „za” głosowało 14 radnych, „przeciw” głosowało 0 

radnych, „wstrzymało” się” 1 radny. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 7. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęła, stanowi załącznik nr 7a. 

 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kuryłówka na 2021 r. 

 

Przewodniczący Radny poprosił Przewodniczących komisji stałych o odczytanie planu pracy 

poszczególnych komisji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Tadeusz Jaśkowski odczytał plan pracy komisji na 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Społecznej p. Tadeusz Łapka odczytał plan pracy komisji na 2021 r. 

Przewodniczącego Komisji Finansów p. Krzysztof Darocha odczytał plan pracy komisji na 2021r. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę techniczną w obradach, po czym wznowił obrady sesji.  

 

Do projektu uchwały pytań radni nie zadawali. 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady 

Gminy Kuryłówka na 2021 r., po czym poddał go pod głosowanie.  

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych; „za” głosowało 15 radnych, „przeciw” głosowało 0 

radnych, „wstrzymało” się” 0 radnych. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 8. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęła, stanowi załącznik nr 8a. 

 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Kuryłówka. 

 

Do projektu uchwały radni pytań nie zadawali. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia plany pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Kuryłówka na 2021 r., po czym poddał go pod głosowanie.  

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych; „za” głosowało 15 radnych, „przeciw” głosowało 0 

radnych, „wstrzymało” się” 0 radnych. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 9. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęła, stanowi załącznik nr 9a. 

 

 

Ad. 9 Przedłożenie do zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Kuryłówka na 2021 r. 

 

Przewodniczący Radny poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Tadeusza Jaśkowskiego o 

odczytanie planu pracy komisji na 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Tadeusz Jaśkowski odczytał plan pracy komisji na 2021r. 

Przewodniczący Radny poprosił Przewodniczącego Komisji Społecznej p. Tadeusza Łapkę  

o odczytanie planu pracy komisji na 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Społecznej p. Tadeusz Łapka odczytał plan pracy komisji na 2021 r. 
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Przewodniczący Radny poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów p. Krzysztofa Darochę  

o odczytanie planu pracy komisji na 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Finansów p. Krzysztof Darocha odczytał plan pracy na 2021r. 

Przewodniczący Radny poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji 

p. Arkadiusza Hacię o odczytanie planu pracy wniosków i petycji.  

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji p. Arkadiusz Hacia odczytał plan pracy na 2021r. 

Przedłożone plany pracy stanowią załącznik nr 10 do niemniejszego protokołu 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Kuryłówka na 2021 r. 

a) przedstawienie przez Wójta Gminy Kuryłówka głównych założeń budżetu; 

 

Wójt Gminy Kuryłówka p. Agnieszka Wyszyńska – przedstawiła główne założenia budżetu na 2021 

r., omawiając: 

1) Ustala się dochody w kwocie 35 004 611,65 zł, w tym: 

a) Dochody bieżące – 27 223 900,00 zł 

b) Dochody majątkowe – 7 780 711,65 zł. 

2) Ustala się wydatki w kwocie 37 957 928,19zł, w tym: 

a) Wydatki bieżące – 26 470 188,31 zł 

b) Wydatki majątkowe – 11 487 739,88 zł. 

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2 953 316,54 zł planowany do pokrycia kredytem lub 

pożyczką długoterminową. Ponadto limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów 

lub pożyczek jest zwiększony o kwotę 683 400,00 zł (na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek). 

Całość planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek wynosi, więc 3 636 716,54 zł 

(2 953 316,54 + 683 400,00). 

Gmina w grudniu tego roku otrzymała 1500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 

realizację kanalizacji w Kulnie i Kuryłówce, spowoduje to, iż nie będziemy musieli zaciągać kredytu na 

tą inwestycję. 

W przyszłym roku kwota ta stanie się przychodem i zmniejszy planowany deficyt. 

 

W 2021 roku rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 683 400 zł, które zostały 

zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.  

Na dzień 31.12.2020 zostaje nam do spłaty 1 614 000 zł po spłaceniu w 2021 r. kwoty 683 400 zł 

zostanie niespełna 1 mln kredytu. 

 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej; 

 

Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie 

uchwały budżetowej. Kopia opinii stanowi załącznik nr 11 do niemniejszego protokołu. 

 

c) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Kuryłówka do uwag i zastrzeżeń zawartych w opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie; 

 

Wójt Gminy Kuryłówka poinformowała, że uwagi i zastrzeżenia zawarte w opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie zostały naniesione w projekcie uchwały. 
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d) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Kuryłówka; 

Przewodniczący Komisji Finansów p. Krzysztof Darocha odczytał opinię Komisji Finansów, która 

stanowi załącznik nr12 do niemniejszego protokołu. 

e) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Kuryłówka wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w 

opiniach komisji; 

Przewodniczący Rady poinformował, że zastrzeżeń i uwag zawartych w opiniach komisji nie było i 

przystąpił do realizacji kolejnego pkt f. 

f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta Gminy Kuryłówka do projektu uchwały 

budżetowej; 

Przewodniczący Rady poinformował, że żadnych autopoprawek i przystąpił do realizacji kolejnego 

pkt g. 

g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 

 

Pytań do omawianego projektu uchwały radni nie zgłosili.  

 

h) głosowanie nad autopoprawkami zgłoszonymi przez Wójta Gminy Kuryłówka; 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że nie zgłoszono autopoprawek przez Wójta i przystąpił do 

realizacji kolejnego pkt i. 

i) głosowanie wniosków stałych komisji Rady Gminy Kuryłówka, nieuwzględnionych przez 

Wójta Gminy Kuryłówka w jego autopoprawkach; 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że komisje stałe nie zgłosiły wniosków nieuwzględnionych 

przez Wójta Gminy Kuryłówka w jego autopoprawkach i przystąpił do realizacji kolejnego pkt j. 

j) głosowanie uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę budżetową Gminy Kuryłówka na 2021 rok. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych; „za” głosowało 15 radnych, „przeciw” głosowało 0 radnych, 

„wstrzymało” się” 0 radnych. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 13. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęła, stanowi załącznik nr 13a. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuryłówka 

na lata 2021-2028: 

 

a) przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuryłówka na lata  

2021-2028, 

 

Wójt Gminy Kuryłówka p. Agnieszka Wyszyńska – poinformowała, że Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Gminy Kuryłówka jest przyjmowana na lata 2021 – 2028. Dane dla roku 2021 wynikają z 

wielkości przyjętych w projekcie budżetu. Dla lat 2022 – 2028 przyjęto prognozę dochodów i wydatków 

uwzględniając coroczny wzrost o inflację na poziomie 2%. Podane dane wynikające z wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Kuryłówka wskazują, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w 

art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji zawiera 

załącznik nr 2, natomiast objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią 

załącznik nr 3 do uchwały. 
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b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Kuryłówka na lata 2021-2028, 

 

Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie 

uchwały budżetowej. Kopia opinii stanowi załącznik nr 14 do niemniejszego protokołu. 

c) dyskusja, 

Dyskusji nie podjęto. 

 

d) głosowanie. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kuryłówka na lata 2021-2028, po czym poddał go pod głosowanie.  

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych; „za” głosowało 15 radnych, „przeciw” głosowało 0 

radnych, „wstrzymało” się” 0 radnych. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 15. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęła, stanowi załącznik nr 15a. 

 

Ad. 12 Wolne wnioski i informacje. 

 

P. Agnieszka Wyszyńska Wójt Gminy – złożyła podziękowania za współpracę przy realizacji budżetu 

radnym, sołtysom, Paniom z KGW, strażakom z jednostek OSP działającym na terenie naszej gminy, 

proboszczom naszych parafii oraz wszystkim tym, którzy przez cały rok współpracowali z nami, 

podejmowali działania zarówno w okresie związanym z covidem, realizacją przedsięwzięć 

inwestycyjnych, powodziami, które nas dotknęły, realizacją spisu rolnego, projektem OZE, szkoleniami 

w ramach uniwersytetu samorządowego, emisji oraz szeregu innych przedsięwzięć. Pani Wójt również 

pogratulowała jednostce OSP Jastrzębiec nowego samochodu bojowego oraz LKS Brzyska Wola 

dobrego wyniku w rundzie jesiennej sezonu piłkarskiego 2020/2021.Przyszły rok to kolejny rok 

inwestycyjny, o czym świadczy nasz budżet, ale także wyzwania, które nas czekają tak, aby dbać o 

rozwój naszej gminy i bezpieczeństwo. 

Szanowni Państwo na ten Nowy Rok składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności dla Państwa 

Radnych, Sołtysów dla wszystkich mieszańców, aby w naszej gminie mieszkańcy byli jak najlepszego 

zdrowia i żyło im się dobrze. Wszystkiego dobrego. 

Przewodniczący Rady w imieniu swoim oraz Radnych podziękował za obecną współpracę  

p. Wójt, pracownikom UG oraz złożył życzenia świąteczne wszystkim obecnym, oglądającym oraz 

mieszkańcom gminy.  

 

Ad. 13 Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Dominik Kusy stwierdził, że porządek obrad został 

zrealizowany, o godz. 16.08 zamknął obrady XX sesji Rady Gminy Kuryłówka. 

  

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokolant: 

 

Agnieszka Kuczek                Przewodniczący 

        Rady Gminy Kuryłówka 

         

            Dominik Kusy 

 

Treść wystąpień prelegentów odzwierciedla nagranie obrad umieszczone w BIP Gminy Kuryłówka. 


