
 PROTOKÓŁ  NR  XLVIII/2018 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  8 listopada 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia 

wysokości podatku rolnego na rok 2019. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 na realizację 

zadania pod nazwą ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Pysznica w roku 

2019”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 na realizację 

zadania pod nazwą ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług 

dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2019 roku”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Kultury  

w Pysznicy. 

12. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Pysznica. 

13. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń      

majątkowych. 

14. Informacja o pracy  Rady Gminy Pysznica za okres kadencji 2014 –2018 r. 

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

Społecznej Rady Gminy Pysznica za rok 2018. 

16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego Rady Gminy Pysznica za rok 2018. 

17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem 

Komunalnym i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica za rok 2018. 

18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej 

Gminy Rady Gminy Pysznica za rok 2018. 

19. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica za rok 2018. 

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 14 radnych (nieobecny radny Pan Bogdan Loc - nieobecność usprawiedliwiona), 

wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  



Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do porządku obrad został dodany pkt 8a  

„Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 na realizację zadania 

pod nazwą: „Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów będących 

własnością Gminy położonych na terenie miejscowości: Jastkowice, Kłyżów, Pysznica, 

Studzieniec”. 

Nowy porządek obrad został  przyjęty  przez radnych jednogłośnie.. 

Przewodniczący Rady przywitał przybyłych na sesję Starostę Stalowowolskiego Pana Janusza 

Zarzecznego oraz wicestarostę Pana Mariusza Sołtysa i oddał im głos. Starosta Stalowowolski 

podziękował Panu Wójtowi i Przewodniczącemu rady za bardzo dobrą współpracę   

w kadencji 2014-2018. Wójt oraz Przewodniczący również podziękowali za dobrą współpracę 

w kadencji 2014-2018. Następnie przystąpiono do porządku obrad sesji. 

 

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 –  Grażyna Młodożeniec 

Radna –  Elżbieta Paluch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń. 

 

Ad 4.  

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

Gminy Pan Tadeusz Bąk.  

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał co było powodem usunięcia w schemacie 

organizacyjnym urzędu stanowiska  ds. pozyskiwania środków z zewnątrz.  Wójt 

odpowiedział, że to stanowisko zostało rozpisane pomiędzy pracowników urzędu tj. Beatę 

Biały i Adriana Świątka. 

- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się odnośnie odbioru kanalizacji w Olszowcu tj. czy 

został wykonany większy zakres prac  i będzie większa płatność.  Wójt odpowiedział, że 

umowa jest na kwotę 4 500 000 zł i z tej umowy po przetargu wykonawca wywiązuję się. 

Zaznaczył, że finasowanie zadania rozłożone jest na dwa lata.  

- radny Pan Kazimierz Butryn ponowił wniosek w sprawie pielęgnacji dęba przy kościele  

znajdującego się w pasie drogi powiatowej. Wójt poinformował, że zostało to zgłoszone do 

starostwa.  

- sołtys sołectwa Sudoły Pani Lucyna Sudoł zapytała się z czego finansowany jest remont 

drogi w sołectwie tj. położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Wójt odpowiedział,  

że ze środków własnych. 

Po dyskusji informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 5.  

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

Pani Elżbieta Śliwińska. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XLVIII/294/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

 



Ad 6.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca poinformował, że propozycja Wójta 

odnośnie pozostawienia stawki podatku rolnego z poprzedniego roku tj. 45 zł za 1 dt została 

przyjęta na posiedzeniach przez komisje Rady Gminy. W związku z brakiem nowych 

propozycji Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2019.  

Uchwała Nr XLVIII/295/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 na realizację zadania pod 

nazwą ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Pysznica w roku 2019” odczytał Przewodniczący 

Rady Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec zapytał z czego wynika różnica kwot podanych w projekcie 

uchwały przekazanym na komisjach a rozdanym przed sesją. Pani Skarbnik wyjaśniła, że 

wynika to z poprawienia wskaźnika waloryzacji cen. 

Po dyskusji uchwała Nr XLVIII/296/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 8.  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 na realizację zadania pod 

nazwą ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do 

urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2019 roku” odczytał Przewodniczący Rady Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XLVIII/297/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 8a.  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 na realizację zadania pod 

nazwą: „Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów będących własnością 

Gminy położonych na terenie miejscowości: Jastkowice, Kłyżów, Pysznica, Studzieniec” 

przedstawił Wójt Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XLVIII/298/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 
 

Ad 9  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przedstawił Kierownik GZOSIP  

w Pysznicy Pan Artur Mierzwa. 

Po dyskusji uchwała Nr XLVIII/299/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 10  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. Omówił 

Sekretarz Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XLVIII/300/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  



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

 

Ad 11  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie nadania Statutu Domu Kultury  

w Pysznicy przedstawił Sekretarz Gminy. 

Uchwała Nr XLVIII/3001/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 12  

Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Pysznica została przedstawiona 

przez Kierownika Gminnego  Zespołu  Obsługi  Szkół  i  Przedszkoli  na posiedzeniu Komisji 

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy.  

Dyskusji nie było. 

Informacja została przyjęta przez radnych,  stanowi ona  załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad 13 

Wójt Gminy odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych pracowników   

i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.  Następnie Przewodniczący Rady Gminy  

odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych. Informacje zostały przyjęte 

przez radnych. 

Ad 14  

Informację o wynikach działalności Rady Gminy za okres kadencji 2014 –2018 r. przedstawił 

Przewodniczący Rady.Uwag nie zgłoszono. Informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 15  

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

Gminy Pysznica za rok 2018 przedstawiła Przewodnicząca Komisji - Pani Cecylia Torba. 

Uwag nie zgłoszono.  Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad 16  

Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady 

Gminy Pysznica za rok 2018 przedstawił Przewodniczący Komisji – Kamil Kuśmider. Uwag 

nie zgłoszono.  Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad 17 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym                         

i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica za rok 2018 przedstawił Przewodniczący 

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

 

Ad 18  

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy Rady Gminy 

Pysznica za rok 2018 przedstawił Przewodniczący Komisji -. Pan Czesław Pyz Uwag nie 

zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

 Ad 19  

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica za rok 2018 przedstawił 

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

zostało przyjęte. 

 

 



Ad 20  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania 

Przestrzennego Rady Gminy Pan Kazimierz Tofil przedstawił następujące wnioski  

z posiedzenia Komisji: 

1) wniosek o zaciągnięcie zobowiązania finansowego na  2019  rok i podpisanie 

umowy o doprojektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

sołectwa Olszowiec w związku z budową kanalizacji; 

2) wniosek o upoważnienie Wójta Gminy do podpisania umowy na wykonanie 

długich przyłączy do gospodarstw  indywidualnych  wykonywanych obecnie na 

terenie sołectwa Olszowiec. 

Po dyskusji i wyjaśnieniach Wójta Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

przedmiotowe wnioski w wyniku którego zostały przyjęte przez Radę (6 głosów „za”,  

8 głosów „wstrzymujących się”). 

Ad 21.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym za pracę 

w kadencji 2014-2018 oraz zaproszonym gościom za współpracę. Następnie zamknął obrady 

XLVIII sesji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 
 


