
PROTOKÓŁ  NR V/2015 

 z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  29 stycznia 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 uchwalenia budżetu gminy Pysznica na rok 2015.  

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica na rok 2015. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

przetargu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  

w drodze przetargu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pysznica. 

10. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Pysznica za okres od 1 grudnia 2014 r. do 

31 grudnia 2014 r. 

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki 

Społecznej Rady Gminy Pysznica za rok 2014. 

12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego Rady Gminy Pysznica za rok 2014. 

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem 

Komunalnym i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica za rok 2014. 

14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy 

Rady Gminy Pysznica za rok 2014. 

15. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica za rok 2014. 

16. Wolne  wnioski i zapytania. 

17. 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 (nieobecny: radny – Pan Czesław Pyz - 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 – Kamil Kuśmider,  

Radny – Bogdan Loc, 

Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń. 

 

Ad 4.  

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

Złożona informacja została przyjęta przez radnych. Poinformował także zebranych  

o planowanych inwestycjach w tym roku. 

W dyskusji głos zabrali: 

- Radny Pan Kazimierz Butryn zasugerował zmianę ograniczenia prędkości na ul. Ks Wł. 

Szubargi z 50 km/h na 70 k/h. Wójt odpowiedział, że przekaże powyższą uwagę do starostwa. 

- Wójt udzielił informacji na pytanie dotyczące budowy stacji benzynowej w Pysznicy 

skierowane od Przewodniczącego Rady Gminy. 

Ad 5.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca poinformował zebranych,  

że przedstawienie projektu budżetu i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przez Panią Skarbnik 

odbyło się na posiedzeniach poszczególnych  Komisji Rady Gminy Pysznica, ale z związku  

z dotacjami jakie wpłynęły dla gminy oraz notą obciążeniową z Gminy Stalowa Wola 

dotyczącą dopłat do biletów miesięcznych ZMKS zostały wprowadzone zmiany do projektu 

budżetu. Następnie Skarbnik Gminy Pani Bogusława Sondej omówiła w/w zmiany. 

W dyskusji głos zabrali: 

- Radny Pan Witold Pietroniec zadał pytanie w sprawie zwiększenia kwoty wydatków na 

kancelarię prawną, która zajmuje się odzyskaniem podatku VAT dla gminy. Wójt Gminy 

udzielił wyjaśnień w tej sprawie. 

- Radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał czy w projekcie budżetu spłata zaległości dotycząca 

dopłaty do biletów miesięcznych ZMKS  ujęta jest w całości. Wójt odpowiedział, że tak. 

- Radny Pan Kazimierz Butryn zwrócił uwagę na wzrost wydatków w dziale kultura. 

Zaproponował, aby rozważyć możliwość zatrudnienia dwóch osób na umowę o pracę zamiast 

zatrudniać kilka osób na umowy zlecenia. Wyjaśnień w tej sprawie udzielili: Wójt Gminy 

oraz Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy Pani Barbara Żywczak. Do w/w tematu odniosła się 

także Radna Pani Elżbieta Paluch. 

Po dyskusji przewodniczący z poszczególnych komisji statutowych  odczytali informacje 

dotyczące projektu budżetu.   

Uchwała Nr V/13/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie   

(14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

Wójt Gminy – Pan Tadeusz Bąk podziękował  radnym za uchwalenie budżetu na 2015 rok. 

 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pysznica 

został przedstawiony przez Skarbnik Gminy Panią Bogusławę Sondej na posiedzeniach 

poszczególnych  Komisji Rady Gminy Pysznica. 

 Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr V/14/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

(14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały) 

 

 



 

Ad 7.  

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu 

(dz. nr ewid. 974/1 o pow. 0,25 ha położonej w Pysznicy) omówił Z-ca Wójta Pan Aleksander 

Jabłoński. Nadmienił, że w tej sprawie Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem 

Komunalnym i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica wyraziła pozytywną 

opinię. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr V/15/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych (13 radnych 

głosowało za projektem uchwały, 1 głos „wstrzymujący się”). 

Ad 8.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze 

przetargu przedstawił Z-ca Wójta. Wydzierżawiona zostanie na okres 5 lat część 

nieruchomości (pastwiska) położonej w Kłyżowie, o pow 4,00 ha składającej się z działki nr 

ewid. 266/21 o pow. całkowitej 5,27 z przeznaczeniem na rolnicze użytkowanie. 

Zaznaczył, że w tej sprawie jest pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem 

Komunalnym i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica oraz zebrania wiejskiego. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr V/16/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

(14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały). 

 

Ad 9.  

Projekt uchwały  w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pysznica omówił także Z-ca 

Wójta. Po analizie i uwzględnieniu wniosków Rady Sołeckiej Sołectwa Sudoły oraz  Komisji 

Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego Rady Gminy 

Pysznica przedstawił nastepujące propozycje nazw ulic: 

1. ul. Malinowa - droga oznaczona nr ewid. 4677 w Pysznicy, 

2. ul. Głęboka - droga oznaczona nr ewid. 4730 w Pysznicy, 

3. ul. Wiśniowa - droga oznaczona nr ewid 7464 w Pysznicy. 

4. ul. Komunalna - droga oznaczona nr ewid. 1196, 1198, 1272 w Pysznicy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr V/17/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

(14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały). 

 

Ad .10. 

Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za okres od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

przedstawił Przewodniczący Pan Józef Gorczyca. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało 

przyjęte. 

Ad 11. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady 

Gminy Pysznica za rok 2014 przedstawiła Przewodnicząca Komisji - Pani Cecylia Torba. 

Uwag nie zgłoszono.  Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad 12. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady 

Gminy Pysznica za rok 2014 przedstawił Przewodniczący Komisji – Pan Kamil Kuśmider. 

Uwag nie zgłoszono.  Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad 13. 



Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym                         

i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica za rok 2014 przedstawił Przewodniczący 

Komisji – Pan Kazimierz Tofil. Uwag nie zgłoszono.  Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad 14. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy Rady Gminy 

Pysznica za rok 2014 przedstawił Z-ca Przewodniczącego Komisji - Pan Kazimierz Butryn. 

Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad 15. 

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica za rok 2014 przedstawił 

Przewodniczący Komisji – Pan Kazimierz Butryn. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie 

zostało przyjęte. 

 

 

Ad 16.  

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał pisma, które wpłynęły do rady: 

1. sprawozdanie  z GZOSIP w Pysznicy dotyczące wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu); 

2. zaproszenie do Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej dot. 

nowelizacji ustawy o referendum lokalnym; 

 Radny Pan Andrzej Herdzik poprosił, aby przy wiosennym przeglądzie dróg 

gminnych Komisje Rady Gminy Pysznica uwzględniły brakujące znaki drogowe w 

Podborku; 

 Radny Pan Kazimierz Butryn w związku z licznymi włamaniami na terenie gminy 

zapytał czy oświadczenia majątkowe radnych muszą być publikowane na stronie 

internetowej urzędu. 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi informując, że obowiązek publikacji oświadczeń 

majątkowych radnych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wynika z ustawy.  

Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora udzielił informacji 

na temat działań policji w sprawie włamań, które miały miejsce w ostatnim czasie; 

 Wójt Gminy poinformował radnych, że w następny weekend siedziba urzędu zostanie 

przeniesiona do nowego budynku. 

 

Ad 17.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy złożył zamknął obrady V sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołowała:                                                                            Przewodniczący Rady Gminy: 

                                               

 Marta Gleich                                                                                        Józef Gorczyca 

 


