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PROTOKÓŁ NR IV/2018 

z IV SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 28 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 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pysznica na rok 2019.  

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica na rok 2019. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-

2020. 

9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica. 

10.Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Pysznica na  2019 rok. 

11.Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok. 

12.Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2019 rok. 

13.Wolne  wnioski i zapytania. 

14.Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1.  

Otwarcia sesji o godz. 9:00 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. Przewodniczący Rady zawnioskował o dodanie do 

porządku obrad następujących punktów: 

Pkt 4a – „Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie 

wygasają z upływem roku budżetowego”. 

Pkt 6a – „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego”. 

Pkt 6b – „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego”. 

Pkt 6c – „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa 

Wola na realizację zadania publicznego”. 

Pkt 12a „Zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy na  2019 

rok. 

Ponadto poinformował, że pkt 8otrzymuje nowe brzmienie tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”. 

 

Nowy porządek obrad został przegłosowany i przyjęty  przez radnych jednogłośnie. 
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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 złożył Wójt Gminy Łukasz Bajgierowicz. 

W powyższym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia: 

Nr 122/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018-2021; 

Nr 123/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018; 

Nr 123A/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2018; 

Nr 124/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. 

Po dyskusji informacja została przyjęta. 

 

Ad 4.  

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

Pani Elżbieta Śliwińska. 

W dyskusji głos zabrał radny Janusz Gajda, który zwrócił uwagę na błędy rachunkowe 

w projekcie oraz uzasadnieniu do uchwały. Przewodniczący Rady zarządził przerwę 

w obradach w celu naniesienia poprawek w projekcie uchwały. Po przerwie Pani Skarbnik 

przedstawiła radnym poprawiony projekt uchwały ze zmianami. 

Dyskuji nie było. 

UchwałaNr IV/18/2018 w wyniku głosowania została przyjęta  przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 4a.  

Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają 

z upływem roku budżetowego omówiła Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Po dyskusji uchwałaNr IV/19/2018 w wyniku głosowania została przyjęta  przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwaływ sprawie uchwalenia budżetu gminy Pysznica na rok 2019 wraz 

z naniesioną autopoprawką przedstawiła  Skarbnik Gminy. Po przedstawieniu projektu 

budżetu na 2019 rok Pani Skarbnik odczytała następujące uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie: 

uchwała Nr XVI/266/2018 z 30 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2019, 
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uchwała Nr XVI/268/2018  z 30 listopada 2018 r. w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Pysznica na rok 2019, 

uchwała Nr XVI/267/ z 30 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz 

z projektem uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2019. 

Następnie radny Rafał Tofil - Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego i Oświaty  odczytał  opinię Komisji dotyczącą projektu budżetu. Po jej 

odczytaniu Przewodniczący otworzył dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: 

radny Zygmunt Cholewiński wyraził swoją opinię co do projektu budżetu, który w jego 

ocenie jest zbyt asekuracyjny i nie wprowadzono w nim żadnych dodatkowych zadań i 

projektów w stosunku do propozycji poprzednika. Radny zwrócił uwagę m. in. na 

zmniejszone w stosunku do pierwotnego projektu wydatki na kulturę i oświatę, a także 

na brak zaplanowanych środków na ochronę zdrowia. Takie działania są potrzebne, 

aby zachęcić nowych mieszkańców do posyłania dzieci do naszych szkół, do 

korzystania z naszych obiektów. Aby zrealizować jakieś działania w trakcie kadencji 

trzeba od początku zaplanować prace koncepcyjne, a w obecnym okresie wzrostu 

gospodarczego należy wykorzystać te zwiększone środki na poprawę infrastruktury 

społecznej. Zwrócił też uwagę na potrzebę zdynamizowania budżetu, zaznaczając, że 

osobiście zagłosuje jednak za jego przyjęciem. 

radny Krzysztof  Haliniak odnosząc się do wypowiedzi radnego Zygmunta 

Cholewińskiego wskazał, że wydatki na kulturę, sport i oświatę wzrastają w stosunku 

do poprzedniego roku, może nie w takim stopniu w jakim były zaplanowane 

pierwotnie, ale wzrastają. Nadmienił, że kluczowa potrzebą gminy jest 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, a szczególnie kanalizacyjnej, gdyż 

ustępujemy pod tym względem okolicznym gminom. Natomiast w okresie dobrej 

koniunktury gospodarczej nie jest zasadne zwiększanie wydatków bieżących, gdyż za 

rok czy dwa ten trend się zmieni i możemy mieć problem z utrzymaniem wydatków 

bieżących. W projekcie budżetu zwiększone zostały środki na inicjatywy 

mieszkańców, które mogą być także w dziedzinie oświaty i kultury. Nie było możliwe 

zmienienia projektu budżetu w bardzo dynamiczny, a zapowiadane zmiany w najpierw 

będą wprowadzane w kluczowych obszarach, a w dalszej kolejności zmiany 

usprawniające to, co mamy na terenie gminy. 

radny Zygmunt Cholewiński zwrócił uwagę, że mówił o tym, że będzie głosował za 

budżetem, ale jednocześnie wyrażał swoją opinię co powinno być uwzględnione 

w projekcie budżetu, a na komisjach zwracał uwagę na możliwości usprawnienia 

infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy. Nadmienił, że w swojej wypowiedzi 

mówił wyraźnie o zmniejszonych wydatkach w stosunku do pierwotnego projektu 

budżetu przesłanego do RIO i wskazywał też obszary, które można było zmienić, aby 

dynamika podejmowanych działań była większa. Zmiany budżetu w ciągu roku są jak 

najbardziej możliwe, to robi się na każdej sesji, a w ciągu roku możemy realizaować 

nowe działania zwiekszając deficyt, lub to, co mamy zaplanowane trochę inaczej 

pokierować. Podkreślił też, że bez działań w obszarze infrastruktury społecznej nie 
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pozyskamy nowych uczniów, a w tematach które poruszane były na komisjach też 

niewiele da się zrobić bez zaplanowanych środków. 

Po dyskusji uchwałaNr IV/20/2018 w wyniku głosowania została przyjęta  przez radnych 

jednogłośnie. 

Następnie Wójt Gminy podziękował Radzie za przyjęcie budżetu na 2019 rok, wypowiedział 

się też w kwestii budżetu oraz uwag i opinii zgłoszonych przez radnych. 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pysznica 

na rok 2019 omówiła Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr IV/21/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 6a. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na 

realizację zadania publicznego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej w Pysznicy – droga 

nr 1019 R w kwocie 1 350 000,00 zł przedstawił Przewodniczący Rady. 

Po dyskusji uchwała Nr IV/22/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 6b. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na 

realizację zadania publicznegoz przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu 

zdrowotnego pn. ”Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej 

opiecedługoterminowej” w kwocie 10.000,00 zł przedstawił Przewodniczący Rady. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr IV/23/2018 w wyniku głosowaniazostałaprzyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 6c. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola na 

realizację zadania publicznegoz przeznaczeniem na dofinansowanie zajęćna Dziecięcym 

Uniwersytecie Technicznym w kwocie 2.460,00 zł przedstawił Przewodniczący Rady. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr IV/24/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2019 rok przedstawiła Pani Beata Biały, pracownik Urzędu 

Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

UchwałaNr IV/25/2018 w wyniku głosowania została przyjęta  przez radnych jednogłośnie. 
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Ad 8.  

Projekt uchwaływ sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2019 rok omówiła również Pani Beata Biały. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

UchwałaNr IV/26/2018 w wyniku głosowania została przyjęta  przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 9.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica tj. ulicy Jaśminowej, 

dla drogi stanowiącej własność Gminy Pysznica oznaczonej jako działki: Nr 3435,Nr 3434 

i Nr 4007 położone w Pysznicy przestawił Przewodniczący Rady Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

 radny Zygmunt Cholewiński przedstawił ogólną uwagę co do nadawania nazw ulic, 

podnosząc kwestię uhonorowania nazwą ulicy osób zasłużonych dla gminy. Radny 

zwrócił także uwagę na dane wnioskodawcy w uzasadnieniu do projektu uchwały, 

które nie powinny zostać podane. 

 Przewodniczący Rady odpowiedział, że generalną zasadą przy nadawaniu nawz ulic  

jest to, aby nazwa nie powtarzała się w innych miejscowościach na terenie gminy. 

Dodał, że jeśli będą wnioski o uhonorowanie osób nazwą ulicy, to na pewno zostaną 

wzięte pod uwagę. 

Po dyskusji uchwała Nr IV/27/2018 w wyniku głosowania została przyjęta  przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 10.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Plan pracy Rady Gminy na rok 2019, który został 

przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 11. 

Plany pracy stałych Komisji na 2019 rok przedstawili Przewodniczący komisji: 

 Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty – radny Rafał Tofil; 

 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Planowania 

Przestrzennego – radny Andrzej Szawara. 

Plany pracy stałych Komisji zostały przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 12. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 przedstawił jej Przewodniczący – radny 

Krzysztof Haliniak.  Plan pracy został przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 12a. 

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji na rok 2019 przedstawiła jej Przewodnicząca 

– radna Aleksandra Kuziora.  Plan pracy został przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 13.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 
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radny Zygmnt Cholewiński zgłosił wniosek  o zorganizowanie wspólnego posiedzenia 

komisji w celu przedstawienia na nim studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica oraz omówienia kwestii 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Ziarny" 

w Pysznicy.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że takie posiedzenie zostanie zaplanowane 

i zaproszonana nie zostanie osoba, która takie informacje przedstawi. 

 

Ad 14.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady złożył zebranym życzenia 

noworoczne do których przyłączył się Wójt Gminy. Następnie Przewodniczący zamknął 

obrady IV sesji o godz. 11:45. 

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 

 


