
 PROTOKÓŁ  NR  XLIV/2018 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  19 czerwca 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. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pysznica za 2017 rok wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 

6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Pysznica sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017. 

7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Pysznica za 2017 rok. 

8. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Pysznica za rok 2017. 

9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pysznica wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Wójta Gminy Pysznica za rok 2017. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Pysznica za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 

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 (nieobecny radny Pan Czesław Pyz- nieobecność usprawiedliwiona), 

wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do porządku obrad na wniosek Wójta Gminy 

zostaje dodany  pkt 4a tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 

rok”.  

Nowy porządek obrad 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 –  Andrzej Szawara 

Radny –  Kazimierz Tofil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń. 

 



Ad 4.  

Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył  Wójt 

Gminy Pan Tadeusz Bąk.  

Ponadto poinformował radnych, że: 

- przystąpiono do odbioru robót w Domu Kultury w zakresie remontu, wyposażenia  

i zagospodarowania terenu, w związku z tym, że wszystkie materiały i urządzenia nie były 

dostarczone na teren budowy  komisja odstąpiła od odbioru i wyznaczyła  nowy termin na 20 

czerwca br.,  

- ogłoszono konkursy na stanowiska dyrektorów w szkołach: Pysznicy, Jastkowicach  

i Kłyżowie, konkursy odbędą się 10 lipca br., 

- wpłynął wniosek z parafii w Pysznicy o dofinasowanie prac  w zakresie wykonania remontu  

w  zabytkowym budynku plebanii tj. instalacji odgromowej i antywłamaniowej (alarmowej) 

na kwotę ponad 19 000  zł w związku z otrzymaną od Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków dotacji w wysokości 10 000 zł, 

- otwarto w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oferty na przebudowę mostu  

w Jastkowicach, najniższa oferta była w wysokości 1 570 000 zł, 

- trwają prace przy koszeniu poboczy dróg gminnych, które wykonuje Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Pysznicy, wszelkie uwagi w tym temacie  należy zgłaszać do Urzędu Gminy 

luba Pana Tofila. 

Dyskusji nie było. 

Informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 4a.  

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

Pani Elżbieta Śliwińska. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się o udzielenie informacji odnośnie kosztów 

postepowania egzekucyjnego oraz w których sołectwach będą realizowane wskazane zadania  

z funduszu sołeckiego. Pani Skarbnik odnośnie  kosztów postepowania egzekucyjnego 

poinformowała, że  jest to tylko zmiana paragrafu w związku ze zmianą klasyfikacji 

budżetowej, natomiast  z funduszu sołeckiego będą realizowane: w Studzieńcu - remont 

świetlicy wiejskiej oraz  Jastkowicach – zakup kontenera. 

Po dyskusji uchwała Nr XLIV/274/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 5.  

Przewodniczący Rady – Pan Józef Gorczyca poinformował, że sprawozdanie finansowe 

gminy Pysznica za 2017 r. składające się z: 

- sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.; 

- bilansu wykonania budżetu; 

- zbiorczego bilansu jednostek budżetowych gminy łącznie z rachunkiem zysków i 

strat oraz zestawieniem zmian funduszu,  

zostało przedstawione i omówione przez ówczesną Skarbnik Gminy – Panią 

Bogusławę Sondej  na posiedzeniach  poszczególnych Komisji Rady Gminy Pysznica. 

W związku z powyższym, zapytał o ewentualne pytania i uwagi.  

      Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. 

 

Ad 6.  

Uchwałę Nr XVI/109/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Pysznica 



sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017 odczytał Przewodniczący Rady Gminy.   

Dyskusji nie było.  

 

 

Ad 7.  

W sprawie informacji o stanie mienia Gminy Pysznica za 2017 rok głos zabrał 

Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że informacja została dokładnie 

omówiona na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Pysznica, które nie 

wniosły uwag. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec zwrócił się z prośbą do  Wójta o udzielenie informacji  

w  kwestii pozyskania samochodu dla OSP w Kłyżowie. Wójt odpowiedział, że czyni starania  

w tej sprawie i na chwilę obecną nie może więcej udzielić informacji.   

 

Ad 8.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica - Pan Kazimierz Butryn 

przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie wykonania budżetu 

Gminy Pysznica za rok 2017.  

Dyskusji nie było.  

 

Ad 9.  

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr XVI/139/2018 z dnia 24 maja 2018 roku 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie pozytywnej 

opinii o przedłożonym wniosku.  

Dyskusji nie było.  

 

Ad 10.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy 

Pysznica za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu odczytał Przewodniczący 

Rady Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XLIV/275/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 11.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2017 odczytał Przewodniczący Rady Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XLIV/276/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 Wójt Gminy – Pan Tadeusz Bąk podziękował za udzielenie absolutorium oraz za wspólną 

pracę w 2017 r.  

Podczas przerwy o godz. 10.20 posiedzenie opuścili radni: Pan Kamil Kuśmider oraz Pan 

Bogdan Loc – wyjście zgłoszone Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

Ad 12.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy: 

1) Uchwałę Nr XXXIX/275/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 13 czerwca 

2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Powiatu Stalowowolskiego na okręgi 



wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu wyborczym. 

2) Pismo Ministra Cyfryzacji dotyczące zakończenia pierwszej rundy naboru wniosków 

o dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych  w ramach 3 konkursu 

w działaniu 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

3) Informację Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RGZGW  

w Rzeszowie o umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w/w 

instytucji decyzji zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie  gminy Pysznica. 

4) Zaproszenie dla radnych i sołtysów na spotkanie z Dyrektorem Generalnej Komisji 

Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich na konferencję w sprawie 

Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r., które odbędzie się w Kraśniku. 

 Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń w związku z tym, że Wójt zwrócił się do 

sołtysów w sprawie konsultacji projektów uchwał tj.: w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Pysznica oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów poprosił sołtysów aby na 

zebraniu wiejskim w protokole ustosunkować się do powyższych projektów uchwał.  

 radny Pan Łukasz Bajgierowicz w związku z informacjami odnośnie otwartych stref 

aktywności, które ukazały się w mediach zapytał się Wójta czy coś więcej wiadomo 

na ten temat. Wójt odpowiedział, że z ministerstwa nie otrzymał żadnych informacji w 

tym temacie. Radny Pan Witold Pietroniec poinformował, że Gmina Zaleszany 

ogłosiła już przetarg na otwarte strefy aktywności.  Wójt powtórzył, że nie ma 

informacji w tej sprawie. Zaznaczył, że dla niego informacją jest podpisanie umowy. 

Radny Pan Krzysztof Skrzypek zadał pytanie w kwestii ogłaszania przetargów na 

budowę otwartych stref aktywności, tj. czy każda gmina sama ogłasza przetarg czy 

jest to organizowane kompleksowo. Wójt odpowiedział, że każda gmina sama ogłasza 

przetarg i rozlicza się z ministerstwem. 

 radny Pan Witold Pietroniec w związku uwagami rodziców czterolatków 

nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w Kłyżowie zwrócił się ponownie z prośbą 

do Dyrektora PSP w Kłyżowie o udzielenie informacji w sprawie  przeprowadzonej 

rekrutacji. Dyrektor Pan Stanisław Maziarz odnośnie rekrutacji do oddziału 

przedszkolnego w Kłyżowie poinformował, że zgodnie ze statutem szkoły przyjmuje 

się do oddziału przedszkolnego się  5 i 6 latki, taka rekrutacja została ogłoszona  

i przeprowadzona,  kontrola  z kuratorium nie stwierdziła żadnych uchybień.  Na ten 

moment są dwa miejsca wolne, są także 3 podania od rodziców 4-latków, jeżeli pod 

koniec wakacji dalej będą te miejsca wolne, być może z tych chętnych rodziców 4-

latków zostaną przyjęci 4-latkowie. Dodał, że jest zasada taka, że jeżeli są miejsca 

rezerwowe to należy je trzymać  z tego względu, że  przyjęcie większej grupy 4-

latków i przekroczenie  liczby 25 dzieci w oddziale wiąże się z utworzeniem nowego 

oddziału  a to są dodatkowe koszty. 

 radny Pan Andrzej Herdzik  zwrócił się do Wójta ponownie o utwardzenie odcinka 

drogi łączącego ulicę Stażacką z ulicą Ks. Wł. Szubargi oraz o wyrównanie 

nawiezionej  ziemi na boiska w Podborku. Radny zgłosił wniosek mieszkańców z 

ulicy Kolonia i ulicy Ogrodowej w Podborku w sprawie zamontowania lustra na 

skrzyżowaniu powyższych ulic. Wójt wypowiedział się odnośnie powyższych 

wniosków, odnosząc się  negatywnie do wniosku w sprawie zamontowania lustra. 

 radny Pan Kazimierz Butryn związku z podjętą decyzją odnośnie miejsca budowy 

szatni na boisku w Pysznicy zapytał się czy są już jakieś informacje w tej sprawie z  

działu  urbanistyki. Wójt odpowiedział, że  na obecną chwilę przygotowane są 



dokumenty u Pani urbanisty. Następnie Wójt w związku z pojawieniem się  nowych 

możliwości w kwestii budowy szatni  zaprosił na spotkanie do siebie 

Przewodniczącego  Rady  i radnych: Bajgierowicza i Butryna w celu ich 

przedyskutowania. Radny Butryn nadmienił, że jeżeli będą przygotowane dokumenty  

o dofinasowanie tej inwestycji to należałoby dołączyć do tego modernizację 

nawadniania boiska, jeżeliby byłoby to możliwe. Stwierdził, że jest to konieczność  

w tej chwili, ponieważ w instalacji nawadniania nie ma odpowiedniego ciśnienia 

wody a szczególnie w takim okresie, gdzie rozbiór wody jest taki, że brakuje na 

potrzeby bieżące. Dodał, że  przy takiej inwestycji wskazane byłoby zainstalować 

studnię głębinową oddzielną całkiem do podlewania boiska, która byłaby dobrym 

rozwiązaniem dla wszystkich boisk na terenie gminy. Zwrócił uwagę także na 

wysokie koszty podlewania  jakie  gmina ponosi w skali roku. Wójt odpowiedział, że 

jest około  9 000 zł rocznie, natomiast  odnośnie studni głębinowej poinformował, że 

za korzystanie z ujęć podwodnych także trzeba płacić. Na to radny Butryn dodał, że 

należy rozważyć ten temat, ponieważ odciążyłoby to sieć wodociągową. Następnie 

Wójt poruszył temat niskiego ciśnienia wody w związku  z podlewaniem ogródków 

 i napełnianiem basenów. Poprosił Przewodniczącego o zabranie  głosu w tej sprawie 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że  w okresie wiosenno-letnim  

 w godzinach popołudniowych i wieczornych jest problem z niskim  ciśnieniem wody 

w związku z podlewaniem ogródków czy napełnianiem basenów wodą z sieci 

wodociągowej. Dodał, że do niego mieszkańcy ciągle zwracają się z problemem 

niskiego ciśnienia wody. Poinformował, że rozmawiał już z Prezesem zakładu 

komunalnego odnośnie rozbudowy ujęcia wody. Wójt potwierdził, że ma przyjechać 

geolog  w sprawie rozbudowy. Następnie Przewodniczący zaapelował aby oszczędzać 

wodę i zwrócił się do sołtysów aby zgłaszali sytuacje, kiedy mieszkańcy nielegalnie 

pobierają wodę z hydrantów. Sołtys Sołectwa Pysznica Pan Janusz Bąk odniósł się do 

wypowiedzi Przewodniczącego jak może zwracać uwagę komuś kto napełnia basen 

skoro nie ma zakazu. Wójt odpowiedział, że nie ma zakazu formalnego, ponieważ 

mieszkańcy mają podpisaną umowę na dostarczanie wody z wodociągu, chyba, że 

mieszkańcy pobierają wodę  z hydrantu, bo  to już jest kradzież. Przewodniczący Rady 

dodał, żeby tylko grzecznościowo zwrócić uwagę. 

 radny Pan Witold Pietroniec dołączył się do kwestii rozbudowy instalacji ujęcia wody. 

Zapytał się także Wójta czy w nowej koncepcji, o której Wójt wcześniej wspomniał 

mieści się dalszy remont stadionu w Kłyżowie. Wójt odpowiedział, że na chwilę 

obecną  nie robi założeń do przyszłego budżetu dodał, nowe okoliczności, które się 

pojawiły dotyczą tylko Pysznicy.  

Ad 13.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLIV sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

 

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 
 


