
PROTOKÓŁ  NR IX/2015 

 z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu 28 maja 2015 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 2015 r.  

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  

   Gminy Pysznica. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

   Wójtem Gminy Pysznica a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli  

   w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami  

   komunalnymi. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń  

    zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pysznica do Stowarzyszenia  

  „Lasowiacka  Grupa Działania”. 

10.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze  

     przetargu. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  

     przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Wolności, Władysława Szubargi  

     i Podborek w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica. 

12.Wolne  wnioski i zapytania. 

13.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 14 radnych (nieobecna: radna – Pani Grażyna Młodożeniec- nieobecność 

usprawiedliwiona), 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 – Kazimierz Tofil,  

Radna – Cecylia Torba, 



Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń. 

Ad 4.  

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

Złożona informacja została przyjęta przez radnych.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

- Radny Pan Witold Pietroniec zadał pytanie w związku z informacją wójta na temat 

sprzedaży majątku gminnego dotyczącą sugestii, że w tym roku gro działek zostało 

sprzedanych w Pysznicy natomiast jedna w Kłyżowie. Radny dodał, że w ubiegłym roku 

zostało sprzedanych w Kłyżowie dużo więcej działek, poprosił wójta o przypomnienie ile 

działek  na jaką kwotę zostało sprzedanych. Wójt odpowiedział, że jak powiedział ostatnio na 

sesji, na pytania na które nie posiada dokładnej informacji będzie odpowiadał na następnej 

sesji. Radny wyjaśnił, że  chciał tylko uświadomić, że w Kłyżowie w ubiegłym roku 

sprzedano działki na blisko 300 tys. zł. i nie tylko Kłyżów z tego  korzysta, bo w innych 

sołectwach pomimo braku sprzedaży  inwestycje są robione. Wójt odpowiedział, że jego 

wypowiedź została źle zrozumiana, ponieważ chciał tylko pokazać że pieniądze ze sprzedaży 

działek wracają do sołectwa, min. w tym roku będzie robiona droga na ulicy Borek w 

Kłyżowie. Wyjaśnił także, żeby źle nie  zrozumieć, że w tych sołectwach gdzie nie są 

sprzedawane działki gminne nie będzie nic robione. Wójt dodał, że na każdym zebraniu 

wiejskim rozliczany jest przez mieszkańców ze sprzedaży majątku gminnego a także, że 

mieszkańcy nie uwzględniają kosztów budowy infrastruktury towarzyszącej sprzedaży 

działek. Radna Pani Elżbieta Paluch nadmieniła, że radni muszą pilnować, aby pieniądze ze 

sprzedaży wracały do ich sołectw. 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 przedstawiła Skarbnik 

Gminy Pani Bogusława Sondej. 

W dyskusji głos zabrali: 

-Radny Pan Witold Pietroniec w związku ze zwiększeniem planu wydatków na budowę 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Pysznica, Jastkowice i Studzieniec zadał pytanie 

dotyczące złożonego przez niego wniosku do budżetu o wykonanie dodatkowych punktów 

oświetleniowych w miejscowości Kłyżów, szczególnie na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z 

ulicą Podsanie (koło posesji Pana Skrzypka), prosząc o uwzględnienie tego wniosku, jeżeli są  

jeszcze wolne środki finansowe. Wójt Gminy udzielił informacji, że oświetlenie uliczne 

będzie wykonywane w granicach dostępnych środków. 

- Radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał o dotację  na wakacyjny wypoczynek dzieci  

i młodzieży oraz dotację dla OSP na dofinasowanie umundurowania i sprzętu. Wójt Gminy 

odpowiedział, że wnioski  na kwotę 7 tys. zł  dotacji z funduszu alkoholowego złożyły dwie 

parafie: z Pysznicy i Jastkowic. Odnośnie dotacji dla OSP odpowiedzi udzielił Pan Ryszard 

Szado, informując zebranych, że dotacja jest wyrównaniem do kwoty której brakuje dla 

poszczególnych jednostek na dokonane zakupy typu węże, umundurowanie, dofinansowane 

przez Związek OSP ze środków MSW. Radny Pan Krzysztof Skrzypek zgłosił uwagę 

techniczną co do błędów literowych  w projekcie uchwały. Wójt wyjaśnił, że przed 

wysłaniiem do wojewody czy Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwały są jeszcze dokładnie 

sprawdzane. 

Uchwała Nr IX/40/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie  

(14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

Ad 6.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Pysznica omówiła Skarbnik Gminy Pani Bogusława Sondej. 

Dyskusji nad projektem nie było 



Uchwała Nr IX/41/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie  

(14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Wójtem Gminy Pysznica a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli  

w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami  

Komunalnymi omówił Wójt Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- Radna Pani Cecylia Torba zapytała jakie są na chwilę obecną zaległości. Pani Skarbnik 

udzieliła odpowiedzi, informując, że zaległości od mieszkańca wynoszą w granicach w 

zależności od 7 zł do 800 zł od, natomiast całość na koniec 2014 roku wynosi 76 489 zł 13 gr. 

Uchwała Nr IX/42/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

(14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały). 

 

Ad 8.  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń  

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków omówił 

Przewodniczący Rady Gminy, przedstawił także wniosek ZGK Sp. z o. o. w Pysznicy  

w sprawie zatwierdzenia w/w taryf. Poinformował, że wszystkie komisje pozytywnie 

zaopiniowały nowe taryfy  a także, że Prezes zakładu zadeklarował, że w ciągu następnych 

trzech lat nie zostanie podniesiona  opłata abonamentowa. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr IX/43/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych (12 radnych 

głosowało za przyjęciem uchwały, 2 głosy „wstrzymujące się”) 

 

 

Ad 9. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pysznica do Stowarzyszenia  

„Lasowiacka  Grupa Działania” przedstawił Wójt Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- Radny Pan Kazimierz Butryn zadał pytanie odnośnie wyboru przystąpienia do w/w grupy, 

która ma siedzibę w Nowej Dębie czy nie ma innej alternatywy dla gminy w bliższym 

sąsiedztwie a także zapytał jakie gminy zostają LGD „San Łęg”. Wójt Gminy odpowiedział, 

że najbliżej jest Nisko ale wszystkie gminy z „San Łęgu” przechodzą do „Lasowiackiej Grupy 

Działania”. Na razie w ramach trwałości projektu „San Łęg” będzie jeszcze przez pewien  

okres funkcjonował. Wójt poinformował, że składka będzie niższa niż w „San Łęgu”- około 

60 gr od mieszkańca, tylko, że oprócz gminy wszystkie podmioty tj. stowarzyszenia czy 

przedsiębiorstwa będą musiały odprowadzać składkę.  

Uchwała Nr IX/44/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych (13 radnych 

głosowało za przyjęciem uchwały, 1 głos „wstrzymujący się”) 

 

 

Ad 10.  

Projekty uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze  przetargu  

tj.  działek:  Nr  1201/4  o pow.  0,5896  ha,  Nr  1201/5 o pow.  0,5000  ha,  Nr  1201/6   

o pow.  0,5000  ha,  Nr  1201/7  o pow.  0,5226  ha,  położonych  w obrębie  ewidencyjnym  

wsi Pysznica, stanowiących własność Gminy Pysznica oraz w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości w drodze  przetargu tj.  działki  Nr  1277/8  o pow.  0,8030  ha, 

położonej  w obrębie  ewidencyjnym  wsi Pysznica, stanowiącej własność Gminy Pysznica 

przedstawił Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński. Nadmienił, że Komisja Rolnictwa, 



Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica 

pozytywnie zaopiniowała w/w projekty. 

W zwiazku z tym, że temat poruszany był na komisji dyskusji nad projektami nie było.  

Uchwały: Nr IX/45/2015 oraz Nr IX/46/2015 w wyniku głosowania zostały przyjęte przez 

radnych jednogłośnie  (14 radnych głosowało za projektami uchwał). 

 

Ad 11.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Wolności, Władysława Szubargi  

i Podborek w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica przedstawił projektant mgr 

Pan Jacek Morawski. 

W dyskusji głos zabrali: 

-Przewodniczący Rady zapytał czy istnieje mozliwość włączenia terenów leśnych  do 

miejscowego planu, które zostały negatywnie zaopniowane prze marszałka.W odpowiedzi 

projektant udzielił yjaśnień, że w przypadku zabudowy terenów, które znajdują się w 

obecnym planie istnieje możliwość aktualizacji miejscowego planu poprzez włączenie do 

terenów budowlanych terenów leśnych. 

Uchwała Nr IX/47/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie  

(14 radnych głosowało za projektem uchwały).  

Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu Morawskiemu za przybycie na 

posiedzenie  oraz zreferowanie projektu uchwały. 

 

 

Ad 12.  

 

O godz. 11.15 radny Pan Krzysztof Skrzypek opuścił posiedzenie. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedź z PZMIW w Rzeszowie na wysłany 

przez radę wniosek w sprawie odkrzaczenia brzegu rzeki Bukowa oraz udzielenia 

informacji na temat postępów prac związanych z ustaleniem linii brzegowej rzeki 

Pyszanka. 

Przewodniczący także poinformował zebranych o podjętym na ostatnim posiedzeniu 

przez Komisję Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Pysznica wniosku  

w sprawie rewaloryzacji  diet radnych. W tej sprawie głos zabrał Radny Pan 

Kazimierz Butryn, który powiedział, że  obecnie diety naliczane są w w wysokości 

180 zł , na podstawie uchwały  z 2010 roku, czyli podjętej 5 lat temu, tak jak 

wszystkie należności są rewaloryzowane tak należałoby również diety. Nadmienił, że 

wyskość diety dla radnych i sołtysów naliczana była jako 5% średniej krajowej, czy w 

chwili obecnej jest to około 200 zł. Dyskusji nad wnioskiem nie było, w związku  

z powyższym przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego wniosek 

przeszedł (5 „za”, 3 „przeciw” oraz 5 „ wstrzymujących się”). Przewodniczący dodał, 

że na nastepną sesję zostanie przygotowana uchwała w tej sprawie. 

 Radna Pani Elżbieta Paluch zgłosiła potrzebę naprawy mostku na Podsaniu  

w Kłyżowie. Wójt potwierdził powyższą potrzebę. Radny Pan Kazimierz Tofil 

stwierdził, że należałoby wymienić w tym miejscu całą nawierzchnię. Radna 

przypomniała także  o zgłoszonej przez nią na jednej z sesji potrzebie usytuowania 

przystanku na żądanie przy ulicy Wolności na wysokości ulicy Krętej, żeby starsi 

ludzie korzystający z mks mieli bliżej do ośrodka zdrowia. Radna nadmieniła, że 

miała być zmiana trasy mks. Dodała, że  jeśli będzie takiej możliwości to znaczy 

zmiany trasy to nadal podtrzymuje usytuowane tego przystanku na żądanie.  Wójt 



odpowiedział, że na chwilę obecną  trasa nie będzie zmieniona, projekt na zakup 

nowych autobusów za poprzedniego prezydenta Stalowej Woli został wycofany,  

w związku z powyższym zaproponował  ten wniosek przekazać na komisję do 

powiatu w celu rozpatrzenia możliwości usytuowania przystanku  w tym miejscu. Pan 

Szado wypowiedział się w tym temacie, twierdząc, że usytuowanie przystanku na 

żądanie  w tym miejscu jest niebezpieczne dla ruchu drogowego. Po dyskusjil  Wójt 

poinformował, że wniosek w tej sprawie zostanie zostanie skierowany na komisję. 

 Radny Pan Czesław Pyz zgłosił potrzebę wyrównania zapadliska na ulicy Kopernika 

w Jastkowicach, które jest pozostałością po budowie kanalizacji. Wójt odpowiedział, 

że w ubiegłym roku był ten odcinek wyrównany, następne uzupełnienie nic nie 

pomoże, konieczne jest położenie nowej nawierzchni, czyli należy przeciąć drogę, 

następnie zagęścić i położyć kamień oraz  nowy asfalt. 

 Radna Pani Cecylia Torba zgłosiła brak oznakowania skrzyżowania ulicy Jedności 

Narodowej z ulicą Kościelną w Pysznicy. Pan Szado poinformował, że obecnie 

opracowywany jest projekt organizacji ruchu, po zatwierdzeniu przez Starostę 

Stalowowolskiego gmina będzie zobowiązana do jego zastosowania, jakie będzie 

rozwiązanie trudno w tym momencie powiedzieć, która droga będzie z pierszeństwem 

przejazdu. 

 Radny Pan Łukasz Bajgierowicz zadał Radnemu Powiatowemu  pytanie w sprawie 

zgłoszonej  przez niego na przedostatniej sesji potrzebie  oznakowania zjazdu ze 

ścieżki rowerowej przecinającej drogę powiatową w kierunku Sołectwa Sudoły. 

Sekretarz odpowiedział, że wniosek został juz zgłoszony. Sekretarz także 

poinformował zebranych  o wyborach do Podkarpackiej Izby Rolniczej, które odbędą 

się w najbliższą niedzielę tj. 31 maja 2015 r., głosowanie będzie odbywać się  

w budynku urzędu w godzinach  8.00 – 16.00. 

 Radny Pan Kazimerz Butryn w związku z  wykonanym remontem przystanków 

autobusowych, czyli wymianą szyb oraz blachy zgłosił potrzebę odnowienia tych 

przystanków tj. umycia  i pomalowania ich. 

Ad 13.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy złożył zamknął obrady IX 

sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołowała:                                                                            Przewodniczący Rady Gminy: 

                                               

 Marta Gleich                                                                                        Józef Gorczyca 

 


