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PROTOKÓŁ NR III/2018 

 z III SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 17 grudnia 2018 r. 

 

W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.  

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 na realizację 

zadania pod nazwą ,,Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Pysznica w roku 2019”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu 

interdyscyplinarnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2019-2021. 

10. Podjęcie uchwały w  sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia 

zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w zakresie dożywiania dzieci 

i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole 

i w domu ” na lata 2019-2023. 

11. Podjęcie uchwały w  sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole” na lata 2019 – 2023. 

12. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Pysznica na lata 2018-2021. 

13. Wolne  wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1.  

Otwarcia sesji o godz. 16:00 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

radnych dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że 

w posiedzeniu bierze udział 14 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ad 2.  

Protokół z poprzedniej  sesji Rady Gminy  został odczytany przez Przewodniczącego Rady 

Gminy i przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 

 

Ad 3.  

Informację o działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach zlożył Wójt Gminy 

Łukasz Bajgierowicz  
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Po dyskusji informacja została przyjęta. 

 

Ad 4.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok omówiła Skarbnik Gminy 

Pani Elżbieta Śliwińska. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr III/9/2018 w wyniku głosowania została przyjęta  przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica przedstawiła  Skarbnik Gminy. 

Po dyskusji uchwała Nr III/10/2018 w wyniku głosowania została przyjęta  przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 na realizację zadania pod 

nazwą ,,Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

z terenu gminy Pysznica w roku 2019” omówiła Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr III/11/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 

Przewodniczący Rady Gminy. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji. 

Radny Krzysztof Haliniak zgłosił  następujące  kandydatury: 

- radną Aleksandrę Kuziora, 

- radną Karolinę Bąk, 

- radnego Janusza Gajdę, 

- radnego Jacka Dybkę. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji. Przewodniczący 

Rady Gminy zgłosił wniosek o zamknięcie  listy kandydatów i poddał go pod głosowanie, w 

wyniku którego został przyjęty  przez radnych  jednogłośnie.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania radni zostali wybrani w skład komisji. 

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Rady Gminy 

zgłosił na przewodniczącą kandydaturę radnej Aleksandry Kuziora, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zamknięcia 

listy kandydatów, który został przyjęty przez radnych. Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie kandydaturę radnej Aleksandry Kuziora na przewodniczącego Komisji w wyniku 

którego kandydatura została przyjęta przez radnych jednogłośnie.  

Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku 

głosowania została przyjęta  przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 8.  

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu 
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interdyscyplinarnego omówiła Pani Elżbieta Paluch, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pysznicy.  

Po dyskusji uchwała Nr III/13/2018 w wyniku głosowania została przyjęta  przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 9.  

Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-

2021 omówiła Pani Elżbieta Paluch.  

Dyskusji nad projektem nie było.. 

Uchwała Nr III/14/2018 w wyniku głosowania została przyjęta  przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 10.  

Projekt uchwały  w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad 

zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia 

posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu ” na lata 

2019-2023 przedstawiła Pani Elżbieta Paluch. 

Po dyskusji uchwała Nr III/15/2018 w wyniku głosowania została przyjęta  przez radnych. 

 

Ad 11.  

Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek 

w szkole” na lata 2019 – 2023 przedstawiła Pani Elżbieta Paluch. 

Po dyskusji uchwała Nr III/16/2018 w wyniku głosowania została przyjęta  przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 12.  

Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pysznica na lata 

2018-2021 omówiła Pani Beata Biały, pracownik Urzędu Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr III/17/2018 w wyniku głosowania została przyjęta  przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 13.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady poinformował o opublikowaniu obwieszczenia Wojewody 

Podkarpackiego  podającego do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody 

Nr 186/18 z dnia 12 grudnia 2018 w sprawie przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających do Rady Gminy Pysznica w okręgu Nr 11, ze względu na złożenie 

mandatu przez wybranego radnego Witolda Pietrońca. Wybory uzupełniające zostały 

zarządzone na dzień 24 lutego 2019 r.  

 Przewodniczący Rady odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy: 

1) wniosek mieszkańców ulicy Błonie w sołectwie Sudoły w sprawie budowy 

drogi asfaltowej wraz z oświetleniem na przedmiotowej drodze gminnej dz. nr 

ewid. 4572 na długości ok. 350 m; 

2) wniosek mieszkańca ulicy Malinowej w sołectwie Sudoły w sprawie budowy 

nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem i utwardzonym poboczem na 

ulicach: Malinowej i Głębokiej; 
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3) prośba z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego 

w Jastkowicach w sprawie udzielenia pomocy materialnej w postaci drzewa 

budowlanego (dąb) z lasu gminnego w ilości 10 m3 na wykonaie stolarki i ławek 

w kościele w związku z  jego rozbudową. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował, aby przekazać powyższe 

wnioski na posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy. W kwesii dróg 

radny Zygmunt Cholewiński zgłosił wniosek w sprawie przygotowania wykazu 

publicznych dróg gminnych wraz z nadanymi numerami. Radny Krzysztof 

Haliniak zwrócił uwagę na potrzebę przeprowadzenia inwentaryzacji dróg oraz 

sporządzenia harmonogramu asfaltowania i przebudowy dróg na terenie gminy. 

Wójt Gminy również zabrał głos w kwesii wniosków dotyczących dróg. 

Radny Zygmunt Cholewiński zapytał, czy most  w Rudzie Jastkowskiej posiada 

stosowną opinię techniczną, zwracając uwagę na możliwość pozyskania 

dofinasowania jego modernizacji z rezewy subwencji ogólnej. Przewodniczący 

Rady poinformował, że informacje na powyższe tematy zostaną przygotowane 

i przekazane radnym. Następnie zarządził głosowanie na przekazaniem 

odczytanych wcześniej wniosków na posiedzenia komisji w wyniku, którego 

radni jednoglośnie wyrazili na to zgodę. 

 radny Rafał Tofil odnośnie przekazanej informacji przez Przewodniczącego dotyczącej 

przeprowadzenia wyborów uzupełniających zapytał, czy jest możliwość połączenia ich 

z wyborami sołtysów. Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie jest to zasadne ze 

względu na to, że I rata podatku zbierana jest przez sołtysów do 15 marca, natomiast 

decyzje o wymiarze podatku dostarczane są przez sołtysów już w lutym. Wskazane jest 

więc przeprowadzić te wybory po 15 marca. 

 radny Jacek Dybka zwrócił uwagę na potrzebę uruchomienia bankomatu na terenie 

gminy. Zastępca Wójta Pan Witold Pietroniec poinformował, że w ostatnim czasie były 

prowadzone rozmowy w tej kwestii z Bankiem Spółdzielczym w Tarnobrzegu. Temat 

ten  będzie analizowany przez zarząd banku, pod kątem możliwości technicznych. 

 radny Janusz Gajda zwrócił się z prośbą aby wnioski, które wpływają do Wójta, m.in. 

w sprawie dróg, były przekazywane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 radny Krzysztof Haliniak zapytał o kwestię zgłoszonego wniosku dotyczącego  zmiany 

oznaczenia obszaru zabudowanego na ulicy Podlesie w Pysznicy. Wójt odpowiedział, 

że rozmawiał z Dyrektorem ZDP w Stalowej Woli i spotka się z nim po Nowym Roku  

w celu ustalenia możliwości takiej zmiany.  

 radny Zygmunt Cholewiński poruszył temat majątku zakładu komunalnego, zapytał 

Przezesa ZGK w Pysznicy o kapitał założycielski, majątek wybudowanej infrastruktury, 

którą dzierżawi zakład od gminy oraz na ile zakład, jako spółka, może realizować 

inwestycje  infrastrukturalne. Radny Krzysztof Haliniak zapytał o koszty wkładu 

własnego przy rekultywacji. Radny Cholewiński poruszył również kwestię 

dynamicznego rozwoju  rozbudowy kanalizacji  oraz przyłączenia się mieszkańców do 

kanalizacji na terenach, których już została wybudowana. W tym temacie głos zabrali: 

radny Krzysztof Haliniak, Janusz Gajda, Kamil Kuśmider oraz Rafał Tofil. Na 
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wszystkie zapytania odpowiedzi udzielał Prezes Zakładu ZGK Pan Jan Ślusarczyk. 

Przewodniczący Rady Gminy stwerdził, że temat majątku zakładu oraz rozbudowy 

kanalizacji w gminie jest bardzo szeroki i należy przenieść go na posiedzenia komisji.  

 sołtys sołectwa Pysznica Pan Janusz Bąk, nawiązując do wniosku proboszcza 

z Jastkowic zapytał, czy gmina robi coś w kierunku stworzenia nowego planu 

urządzenia lasów. Skarbnik Gminy oraz Przewodniczący Rady odpowiedzieli, że 

operaty zostały zlecone i są w trakcie realizacji. 

 Wójt poinformował o szkoleniu dla rolników i ich domowników ubezpieczonych 

w KRUS, które odbędzie się 20  grudnia br. w sali byłego Domu Kultury oraz złożył 

wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  

 

Ad 14.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad zamknął obrady III sesji o godz. 19:20. 

Głosowania w trakcie sesji odbywały się jako głosowania jawne imienne, protokoły głosowania 

stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczący Rady Gminy: 

                                               

 Marta Gleich                                                                                        Krzysztof Skrzypek 

 


