
 PROTOKÓŁ  NR  XLI/2014 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  30 kwietnia 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 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pysznica. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Pysznica. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pysznica. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu 

aglomeracji Pysznica. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości 

Pysznica. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Pysznica”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pysznica”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

służebnością przesyłu. 

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

bezprzetargowej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  

17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji  Rocznego Programu Współpracy Gminy Pysznica 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2013. 

18. Przyjęcie sprawozdań kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek. 

19. Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Pysznica.   

20. Wolne  wnioski i zapytania. 

21. 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: 

Radna – Jolanta Powęska 

Radny – Czesław Pyz 

Z-ca Wójta Gminy – Aleksander Jabłoński  

 

Ad 4.  

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

Gminy. Złożona informacja została przyjęta przez radnych. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Pan Wiesław Ludyjan zwrócił uwagę na zły  stan drogi przy ul. Ruda Nowa 

w Jastkowicach pomimo tego, że została posypana i utwardzona, stoją tam  kałuże z wodą      

a także na potrzebę położenia asfaltu na ulicy Piaskowej w Jastkowicach. 

Wójt Gminy odpowiedział, że na ulicy Ruda Nowa przyczyną złej nawierzchni drogi jest brak 

odwodnienia, którego wyjściem jest położenie asfaltu. Zaś jeśli chodzi o ulicę Piaskową to na 

razie nie ma środków finansowych w budżecie na położenie asfaltu na tej drodze. 

 

Ad 5.  

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

Gminy – Pani Bogusława Sondej.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/248/2014 została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie   
(15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica przedstawiła Skarbnik Gminy.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/249/2014 została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 7. 

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  



w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pysznica przedstawił Kierownik 

Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli – Pan Artur Mierzwa. Nadmienił, że podjęcie uchwały 

w tej sprawie związane jest ze zmianą przepisów prawnych. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/250/2014 została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Pysznica przedstawił 

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli – Pan Artur Mierzwa, informując, że jest 

to uchwała porządkująca. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/251/2014 została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 9. 

Projekt uchwały w sprawie  ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pysznica przedstawił Wójt Gminy - Pan 

Tadeusz Bąk, który w związku z deklaracją uczęszczania do ZS w Pysznicy większości uczniów z 

obwodu ZS w Kłyżowie z sołectw: Sudzieniec, Krzaki – Słomiana, proponuje  zmienić obwody 

szkolne. Zmiany dotyczą obwodu Zespołu Szkół w Kłyżowie dla Gimnazjum Publicznego  

w Kłyżowie. Gimnazjaliści z  w/w sołectw zostaną przepisani do obwodu ZS w Pysznicy. Zmiany 

nie dotyczą oczywiście dzieci, które już realizują obowiązek szkolny w gimnazjum w ZS w 

Kłyżowie.  Wójt uzasadnił zmiany względami ekonomicznymi i bezpieczeństwa.  

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Pan Witold Pietroniec wniósł zastrzeżenia co do zmiany obwodów, które uzasadnił. 

Zaproponował by pozostawić obwody bez zmian.  

 Dyrektor ZS w Kłyżowie Pan Stanisław Maziarz także wypowiedział się w tej sprawie, 

prosząc o pozostawienie obwodów szkolnych bez zmian. 

 Radny Pan Kazimierz Butryn stwierdził, że pomimo podziałów na obwody szkolne, każdy 

uczeń ma prawo wyboru gimnazjum do którego chce uczęszczać. 

 Radny Pan Rafał Tofil zwrócił uwagę na względy którymi kierują się dzieci i rodzice 

wybierając ZS w Pysznicy min. lepsze warunki lokalowe. Nadmienił także, iż doszły do 

niego słuchy, że dyrekcja ZS w Pysznicy wysyła pisma do dzieci spoza obwodu 

szkolnego w celu uzyskania informacji na temat miejsca realizacji obowązku szkolnego.  

 Dyrektor ZS w Pysznicy Pan Władysław Szpunar poinformował, że jako dyrektor musi 

sprawdzić czy dzieci z obwodu szkolnego, które nie uczęszczają do szkoły realizują 

obowiązek szkolny w innej szkole, a pisma o których wspomniał radny zostały omyłkowo 

wysłane po za obwód szkolny. Zaznaczył, że nikogo nie nawołuje do uczęszczania do ZS 

w Pysznicy, ale także nie może zabronić rodzicom dzieci spoza obwodu, którzy chcą 

zapisać swoje dzieci do szkoły, pomimo tego, że niektóre dzieci są z problemami. 

 Radna Pani Cecylia Torba nadmieniła, że Komisja Oświaty, Zdrowia , Kultury i Opieki 

Społecznej  Rady Gminy Pysznica  pozytywnie zaopiniowała projekt. 

Po dyskusji w wyniku głosowania uchwała Nr XLI/252/2014 została przyjęta przez 

radnych   (6 radnych głosowało „za” projektem uchwały, 4 „przeciw”, 5 głosów 

„wstrzymujących się”.  

 

 



Ad 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji 

Pysznica omówiła Pani Małgorzata Wieteska inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i 

gospodarki wodnej w urzędzie.  

Przewodniczący Rady – Pan Józef Gorczyca nadmienił, że projekt uchwały został także 

przedstawiony na Komisji Ochrony Środowiska, która go pozytywnie zaopiniowała. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/253/2014 została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 11. 

Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Pysznica 

omówił Wójt Gminy, który nadmienił, w związku ze złożonym w Urzędzie Marszałkowskim 

wnioskiem na dofinansowanie  budowy parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Pysznicy,  w celu 

pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku zaistniała potrzeba  dopisania do w/w Planu Odnowy  

tego zadania.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/254/2014 została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 12. 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Pysznica” dla Pani 

Ludwiki Błażejowicz przedstawił Wójt Gminy, na którego wniosek podejmowana jest 

uchwała. Wójt nadmienił, że Komisja Oświaty, Zdrowia , Kultury i Opieki Społecznej  Rady 

Gminy Pysznica  pozytywnie zaopiniowała projekt. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/255/2014 została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 13. 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pysznica” dla Marii Boudon  

omówił Wójt Gminy. Wójt zaznaczył, że projekt tej uchwały także został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Oświaty. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/256/2014 została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 14. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością 

przesyłu przedstawił Z-ca Wójta – Pan Aleksander Jabłoński. Poinformował zebranych, że 

działka położona jest w obrębie ewidencyjnym wsi Brandwica. Przez tą działkę gminną  

będzie przechodzić linia  elektroenergetyczna 220 kv Stalowa Wola – punkt napięcia linii 

Chmielów – Abramowice. Z-ca Wójta nadmienił, że wniosek w sprawie tej uchwały 

pozytywnie został zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Gospodarki Mieniem 

Komunalnym i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/257/2014 została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 



 

Ad 15. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej przedstawił Z-ca Wójta – Pan Aleksander Jabłoński. Zbycie dotyczy działki 

położonej w Kłyżowie  na rzecz właściciela przyległej nieruchomości w celu poprawienia 

warunków jej zagospodarowania. Z-ca Wójta nadmienił, że wniosek w sprawie tej uchwały 

został także pozytywnie  zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Gospodarki Mieniem 

Komunalnym i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica 

Dyskusji nad projektem nie było. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/258/2014 została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

Ad 16. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w 

Pysznicy, które przeznaczone będą na utworzenie drogi gminnej omówil Z-ca Wójta – Pan 

Aleksander Jabłoński.  Z-ca Wójta nadmienił, że  projekt  tej uchwały został także 

pozytywnie  zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym  

i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica 

Po dyskusji w wyniku głosowania uchwała Nr XLI/259/2014 została przyjęta przez radnych  

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

 

 Ad 17.  

Sprawozdanie z realizacji  Rocznego Programu Współpracy Gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 

2013 zostało przyjęte przez radnych.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Następnie głos w zabrał Pan Stanisław Baska  - Prezes Zarządu Fundacji SMK. Na wstępie 

podziękował za współpracę od  ponad dziesięciu lat z gminą w ramach programu Działaj 

Lokalnie. Nastepnie udzielił informacji na temat zadań jakie fundacja realizuje: tj. promocja 

wolontariatu wśród młodziezy, rozwój wspólnot lokalnych, propagowanie aktywnego stylu 

życia, rozwijanie wspólnot lokalnych. Na koniec omówił projekty jakie aktualnie realizuje 

fundacja prosząc  chętnych o zgłaszanie się i branie w nich udziału. 

Ad 18.  

Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek odbyły się  

w następującej kolejności: 

1. Sprawozdanie Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy. 

Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

2. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. 

 W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Józef Gorczyca, który zapytał 

o funkcję asystenta rodzinnego. 

      Kierownik OPS w Pysznicy - Pani Teresa Kudłacik odpowiedziała informując, że asystent 

      rodzinny to osoba, która  przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości     

      samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki  

       i    wychowania dzieci.  

      Sprawozdanie zostało przyjęte.  

3. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy.  

Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

4. Sprawozdanie Dyrektora Przedszkola w Pysznicy. 



W dyskusji głos zabrała Radna  Pani Cecylia Torba, która zapytała o liczbę osób 

przyjętych do przedszkola w obecnym roku. 

Pani Dyrektor Przedzkola udzieliła odpowiedzi informując, że zostało przyjętych 74 

dzieci. 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu  

 

Ad 19.  

Ocenę  zasobów pomocy społecznej  na rok 2013 dla gminy Pysznica omówiła Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy  Pani Teresa Kudłacik. Przedmiotowa ocena wraz  

z uzasadnieniem stanowią załączniki od niniejszego protokołu.  

Dyskusji nad oceną nie było. Została ona przyjęta i zatwierdzona przez radnych.  

 

Ad 20. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego będący zarazem Z-cą Dyrektora 

Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Przemysłu – Pan Zygmunt Cholewiński powitał 

wszystkich zebranych. Następnie poruszył temat terenów inwestycyjnych 

zlokalizowanych  wokół huty w Stalowej Woli będących własnością Lasów 

Państwowych, których jedynym sposobem  pozyskania jest zamiana „las za las”. Jak 

wiadomo na terenie gminy Stalowa Wola nie ma terenów leśnych, którymi 

zainteresowałyby się Lasy Państwowe, natomiast w gminie Pysznica dokładniej w 

miejscowości Pysznica są takie tereny. W związku z czym złożył do rozważenia 

propozycję do Rady Gminy Pysznica w celu zamiany lasów na tereny leśne wokół 

huty, które znajdują się w specjalnej strefie ekonomicznej co wiązałoby się w 

przyszłości z korzyściami finasowymi dla gminy Pysznica.   

Pan Zygmunt Cholewiński udzielił  radnym szczegółowych informacji dotyczących  

złożonej propozycji  i planowanych inwestycji w przemyśle  w naszym regionie. 

 Przwodniczący Rady – Pan Józef Gorczyca odczytał pismo, które wpłynęło do 

wiadomości Rady Gminy od Radnego Pana Andrzeja Herdzika w sprawie złożenia 

protestu przeciw budowie stacji benzynowej przy skrzyżowaniu ul. Hutniczej z ul. Ks. 

Wł. Szubargi. 

 Radny Pan Czesław Pyz ponownie zwrócił uwagę na potrzebę zamontowania koszy 

przy przystankach autobusowych. 

 Sołtys Sołectwa Chłopska Wola – Pan Krzysztof Skrzypek nawiązał do wypowiedzi 

Pana Baski, zwracając  się z prośbą, aby gmina włączyła  się do projektu  

skierowanego dla młodych osób. 

 

Ad 21.  

 

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

Na tym protokół zakończono. 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy: 

                                               

 Marta Gleich                                                                                        Józef Gorczyca 


