
PROTOKÓŁ  NR IV/2014 

 z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  30 grudnia 2014 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.Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

4.Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

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

Problemów Alkoholowych na rok 2015. 

7.Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Pysznica na  2015 rok. 

8.Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2015 rok. 

9.Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2015 rok. 

10.Wolne  wnioski i zapytania. 

11.Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1.  

Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca, informując, że w posiedzeniu 

bierze udział 15 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad, który został  przyjęty  przez 

radnych jednogłośnie. 

 

 

Ad 2.  

Protokół z poprzedniej  sesji Rady Gminy  został odczytany przez Przewodniczącego Rady 

Gminy i przyjęty bez uwag. 

 

Ad 3.  

W skład komisji uchwał i wniosków weszli: 

Radny – Bogusław Drąg,  

Radny – Andrzej Herdzik, 

Z-ca Wójta Gminy – Aleksander Jabłoński. 

 

Ad 4.  

Ustną informację z działalności między sesjami złożył Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk. 

Złożona informacja została przyjęta przez radnych. 

Wójt w związku z tym, że musiał wcześniej opuścić posiedzenie ze względu na umówione 

spotkanie poprosił zebranych o ewentualne pytania. 

 

W dyskusji głos zabrali: 



- Radny Pan Witold Pietroniec zgłosił potrzebę odśnieżenia dróg gminnych między innymi 

podjazdów i skrzyżowań. Wójt udzielił wyjaśnień w tej sprawie. 

- Sołtys Sołectwa Kłyżów Pan Józef Smalisz podziękował Wójtowi za pomalowanie sali  

w budynku OSP w Kłyżowie. 

Następnie przed opuszczeniem posiedzenia Wójt złożył wszystkim zebranym życzenia 

noworoczne. 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 przedstawiła Skarbnik 

Gminy – Pani Bogusława Sondej.  

W dyskusji głos zabrali: 

- Radny Pan Krzysztof Skrzypek poprosił o sporządzanie projektu uchwały wraz z opisami 

słownymi. Pani Skarbnik  udzieliła wyjaśnień w tej sprawie. 

Uchwała Nr IV/11/2014 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie   

(15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

 

Ad 6.  

Projekt  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2015 w związku z nieobecnością Przewodniczącego Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pana Stanisława Paleń przedstawił 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca. 

 W dyskusji głos zabrali: 

- Radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się czy Komisja składa sprawozdanie ze swojej 

działalności. Przewodniczący odpowiedział, że Komisja do tej pory nie składała Radzie 

Gminy sprawozdania a także, że  przekaże powyższą uwagę Panu Sekretarzowi -

Przewodniczącemu  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jeśli 

będzie to niezbędne to sporządzi takie sprawozdanie. 

Uchwała Nr IV/12/2014 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie  

(15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 7.  

Plan pracy Rady Gminy na rok 2015 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy - Pan Józef 

Gorczyca, który został zatwierdzony przez Radę Gminy. 

 

Ad 8.  

Plany pracy stałych Komisji na 2015 rok przedstawili Przewodniczący komisji: 

- Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy – Pan Czesław Pyz;  

- Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego – Pan 

Kazimierz Tofil; 

- Komisji Ochrony środowiska i Porządku Publicznego – Pan Kamil Kuśmider; 

- Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej - Pani Cecylia Torba. 

Plany pracy stałych Komisji zostały zatwierdzone przez Radę Gminy. 

Ad 9.  

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 przedstawił jej Przewodniczący – Pan Kazimierz 

Butryn.  Plan pracy został zatwierdzony przez Radę Gminy. 

 

Ad 10.  

W dyskusji głos zabrali: 



 Radna Pani Cecylia Torba zgłosiła Radnemu Powiatowemu Panu Aleksandrowi 

Jabłońskiemu potrzebę wyznaczenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. 

ks. Wł. Szubargi w pobliżu przystanku autobusowego; 

  Radny Pan Kazimierz Butryn złożył słowa uznania dla Podkarpackiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w związku z wykonywanymi pracami 

na terenie gminy. Radny zwrócił się także z prośbą do Kierownika Posterunku Policji 

w Pysznicy o udzielenie informacji na temat włamań na prywatne posesje, które 

miały miejsce w ostatnim czasie. Kierownik Posterunku Pan Krzysztof Kuziora 

udzielił wyjaśnień w tej sprawie; 

 Radna Pani Elżbieta Paluch zgłosiła Radnemu Powiatowemu potrzebę wyrównania 

poboczy wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kłyżów. Radna zwróciła również 

uwagę Z-cy Wójta na możliwość zrobienia przystanku na żądanie  przy ulicy Krętej 

w Pysznicy, która prowadzi do ośrodka zdrowia, w związku z tym, że nie ma punktu 

lekarskiego w miejscowości Kłyżów a starsi ludzie dojeżdżają ZMKS do ośrodka 

zdrowia w Pysznicy. Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński udzielił wyjaśnień;  

 Radna Pani Grażyna Młodożeniec w związku  z prośbami mieszkańców między 

innymi rodziców dzieci, którzy przprowadzają dzieci do autobusu szkolnego przez 

główną  drogę wojewódzką zgłosiła potrzebę wyznaczenia przejścia dla pieszych 

przez ulicę Władysława Reymonta w Brandwicy. Z-ca Wójta odpowiedział, że nie ma 

takiej możliwości, ponieważ nie pozwala na to schemat oraganizacyjny. Radna 

zaproponwała by  sprawdzić czy istnieje możliwość techniczna, aby autobus robił 

pętlę i zakręcał koło byłego punktu aptecznego przy moście w Brandwicy. Z-ca 

Wójta poinformował, że sprawdzi taką możliwość; 

 Radny Pan Kazimierz Tofil poinformował, że ulica przy której znajduje się zakład 

segragacji nie ma nazwy, więc zasadne byłoby nadać nazwę tej ulicy w związku z 

tym, że w ostatnim czasie wybudowano tam dwa nowe zakłady. Z-ca Wójta 

odpowiedział, że przekaże ten temat  na Komisję Rolnictwa Rady Gminy;  

 Radny Pan Witold Pietroniec zgłosił potrzebę uzupełnienia (wymianę pleksy) 

przystanku autobusowego w centrum Kłyżowa. Radny Pan Kamil Kusmider poprosił 

o uwzględnienie także przystanku autobusowego w miejscowości Słomiana.  

W związku z powyższym radni zgłosili wniosek o przegląd wszystkich przystanków 

na terenie gminy. 

 

Ad 11.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim zebranym 

życzenia noworoczne, nastepnie zamknął obrady IV sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołowała:                                                                            Przewodniczący Rady Gminy: 

                                               

 Marta Gleich                                                                                        Józef Gorczyca 

 


