
 PROTOKÓŁ  NR  XLVI/2018 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  20 września 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 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 r. na 

sfinansowanie spłat rat kredytu oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Pysznica. 

8. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Pysznica. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. 

11. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Pysznica na lata 2018-2021. 

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 Bogdan Loc- nieobecność usprawiedliwiona), 

wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do porządku obrad został dodany pkt 10a  

„Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 

określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Pysznica”, zostaje zdjęty z porządku 

obrad pkt 11 „Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Pysznica na lata 2018-2021” a w jego miejsce zostaje dodany pkt „Podjęcie uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Osiedle Ziarny" w Pysznicy’. 

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 – Kazimierz Butryn 

Radny –  Bogusław Drąg 



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: 

 - unieważniono przetarg na przebudowę dróg w części dotyczącej przebudowy  drogi 

transportu rolnego w miejscowości  Jastkowice w związku z tym, że wybrany wykonawca nie 

podpisał umowy oraz ogłoszono nowy przetarg na powyższy zakres,  

- ogłoszono przetarg na remont  2 dróg w sołectwie Sudoły oraz na przebudowę drogi w  

miejscowości Chłopska Wola oraz na przebudowę infrastruktury drogowej przy centrum  

sportowo-rekreacyjnym w Pysznicy wraz    siłowniami zewnętrznymi oraz siłowniami przy 

Domu Ludowym w Jastkowicach  i siłowniami zewnętrznymi i placem zabaw w Podborku  

w   Pysznicy, 

- w przygotowaniu jest przetarg na dostawę energii oraz gospodarkę odpadami, 

- została zrealizowana dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Kłyżów,   

- rozpoczęto prace przy budowie placu zabaw w Brandwicy, 

- oddano do użytku nowy budynek Domu Kultury, 

- zamontowano siłownię plenerową w Słomianej, 

- stawki podatku od nieruchomości na przyszły rok  pozostają bez mian. 

Wójt poinformował również, że zwrócił się do  niego Starosta Stalowowolski z prośbą aby 

Gmina Pysznica zabezpieczyła  w przyszłorocznym  budżecie kwotę  1 350 000 zł na 

przebudowę  drogi powiatowej na odcinku od cmentarza  z  rondem do centrum sportowego 

w Pysznicy, koszt całej inwestycji wynosi  5 200 000 zł,  z tego koszt inwestycji w 50% 

będzie dofinasowany ze środków z zewnątrz, pozostała kwota  po 50 % gmina i powiat. 

Dodał, że Starosta   aby złożyć wniosek do wojewody oczekuje ze strony gminy takiego 

zapewnienia/zgody  na współfinansowanie. Przewodniczący Rady Gminy zasugerował aby  

przychylić się do pozytywnej opinii, ponieważ inwestycja nie jest zakończona.  Wójt dodał, 

że    z jego strony w tej kwestii  był już pozytywny sygnał.  Wójt zwrócił uwagę na skalę 

problemu dla budżetu gminy na przyszły rok nawiązując do ogłoszenia  nowego programu na 

przebudowę dróg lokalnych oraz zgłoszonego wniosku na drogę w Podborku zadając pytanie  

czy następna Rada Gminy to  wszystko udźwignie. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec wypowiedział w kwestii dofinansowania dróg, stwierdził, że  

żądanie od powiatu takich dużych kwot to jest połowa  środków rocznych na drogi gminne. 

Radny  krytycznie odniósł się do bezwarunkowego określenia przyrzeczenia 

Przewodniczącego dotyczącego przystąpienia do tej inwestycji. Przewodniczący podkreślił, 

że dotyczyło to co do meritum nie co do kwoty. Radny dodał, że  gmina reaguje na każdą 

prośbę ze strony powiatu w stu procentach. Według niego należy zabezpieczyć tylko  to co 

jest w interesie gminy. Dodał,  że to co  go uderza to, że  rozpoczęto inwestycję od takich 

odcinków, które nie były priorytetowe. Podkreślił ze starostwo powinno konsultować z gminą 

plany a nie tylko wydatki. Nadmienił, że ze strony gminy musi być asertywna odpowiedź tj. 

że jesteśmy w stanie współfinansować ale nie bezwarunkowo, bo jak Wójt wspomniał o 

zaplanowanych środkach przez rząd  na drogi to może  starostwo powinno to inaczej 

zaplanować. Wójt poinformował, że na etapie, gdy miał informację od Starosty  program 

przebudowy dróg  nie był jeszcze ogłoszony.  

- Radna Pani Elżbieta Paluch nadmieniła, że Staroście dostało się  za drogę, która dla niego 

była priorytetem w Jastkowicach a   jak wiadomo priorytetem jest droga w centrum Pysznicy 

więc  należy wyrazić zgodę,  nie mówiąc o takiej kwocie,  bo jak wiadomo przez centrum źle 

się jeździ. 



Wójt przypomniał, że na chwilę składania wniosku o dofinansowanie do wojewody projekt od 

cmentarza w kierunku Kłyżowa nie był skończony z winy projektanta. Radny Pietroniec 

dodał,  że rozpoczęto planowanie i projektowanie  od odcinka, który nie był najbardziej 

priorytetowy.   

- Radna Pani Cecylia Torba dodała, że uważa skoro gmina współfinansuje z powiatem remont 

tych dróg to powinna mieć  cos do powiedzenia w sprawie projektu wgląd do niego. Powinny 

być konsultacje z Radą aby można byłoby zgłaszać uwagi, ponieważ  jest to na naszym 

terenie i współfinansujemy to. Wójt poinformował, że Starosta postawił mu warunek albo 

gmina uczestniczy  w dofinansowaniu albo nie złoży wniosku. Przypomniał również, że 

projekt był zlecony na cały odcinek drogi. Przewodniczący Rady stwierdził, że projektant nie 

poradził sobie z tym zadaniem, ponieważ zaczął projektowanie od najłatwiejszego odcinka. 

Dodał również, że co do projektu w Jastkowicach jest dużo uwag.  

Radny Pan Kazimierz Butryn dodał, że nie ma co liczyć na ten program przebudowy dróg, 

ponieważ usłyszał, że   w pierwszej kolejności dofinasowanie dostaną najbiedniejsze gminy.  

 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. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek  zadał pytanie w kwestii zwiększenia planu na remont garażu 

dla OSP w Kłyżowie tj. jaki  w tym momencie będzie łączny plan i jaki jest zakres tego 

remontu.  Wójt odpowiedział, że łącznie jest  to kwota 6 000 zł na dostosowanie  bramy 

garażowej do nowego samochodu. 

- Radny Pietroniec w związku z zwiększeniem planu na projekt i nadzór drogi gminnej 

Kłyżów – Krzaki, tj.  nakładki od ulicy Konopnickiej do Leśnej złożył wniosek o 

zabezpieczenie środków na projekt drogi łączącej ulicę Borek w ulicą Polną nawiązując do 

ogłoszonego programu przebudowy dróg lokalnych.  Wójt wyjaśnił, że jest to nakładka od 

ulicy Leśnej do ulicy Nowej.  Radny dodał, że należy otworzyć te tereny i wykorzystać 

możliwość pozyskania środków z zewnątrz, ponieważ to jest długi kawałek. Nadmienił, że 

budowanie nakładki jest istotną rzeczą nie mniej jednak, jeżeli można pozyskać środki z 

zewnątrz  to powinniśmy zadbać o strategiczne połączenia. Wójt odpowiedział, że jest to 

wniosek do przyszłorocznego budżetu   z zebrania wiejskiego  sołectwa Krzaki-Słomiana. 

Dodał, że chcąc wziąć się za tą inwestycję należy zrobić kartę inwestycji a to koszt około 3-4 

tys. Stwierdził, że celowym byłoby skończyć ulicę Konopnicką a dopiero później ulicę Borek. 

Radny zwrócił uwagę, że jeżeli są środki to powinniśmy na najbliższej sesji  zabezpieczyć je 

na projekt,  bo to jest droga,  która może być w razie blokady ulicy Nowej w Krzakach 

używana jako objazd.   Przewodniczący Rady dodał, że Wójt  ma na myśli połączenie ulicy 

Borek z ulicą Polną.  Radny odpowiedział, że jemu chodzi o wykonanie projektu, po to aby 

móc później aplikować o środki z zewnątrz, chciałby także  wiedzieć co  Wójt planuje. 

Przewodniczący odpowiedział, że radny będzie wiedzieć, bo Wójt przedstawi na sesji. 

Po dyskusji uchwała Nr XLVI/285/2018 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 przedstawiła również Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XLVI/286/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 



 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 r. na 

sfinansowanie spłat rat kredytu oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Pysznica omówiła skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XLVI/287/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 8  

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2018 r. została dokładnie omówiona na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki 

Finansowej Rady Gminy Pysznica.  

W dyskusji głos zabrali: 

-  radny Pan Witold Pietroniec zwrócił uwagę na zaległości   w podatku od nieruchomości tj. 

104 000 zł   oraz od środków transportowych, zapytał czy zaległości od środków 

transportowych  są chwilowe.  Wójt odpowiedział, że na terenie gminy jest dwóch 

podatników, którzy notorycznie  nie płacą podatku od środków transportowych, ich zaległości 

od lat  ściąga komornik, odnośnie zaległości  z podatku od nieruchomości i rolnego wyjaśnił, 

że najwięcej  nie płaci osób przebywających za granicą. 

 - radny Pan Krzysztof Skrzypek zwrócił uwagę na  wykonanie zadań inwestycyjnych w poz. 

13  wykonanie placu zabaw:  dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowościach 

Bąków i Jastkowice, gdzie założony jest  plan 28 000 zł.   Wójt odpowiedział, że na pewno  z 

funduszu sołeckiego w Jastkowicach były montowane urządzenia na placu zabaw. Radny 

dodał, że w wykazie z funduszu soleckiego wpisane jest zero. Skarbnik wyjaśniła, że to było z 

funduszu   tylko po 30 czerwca było zamontowane, dlatego jest zero, ponieważ stan  jest na 

dzień 30 czerwca. Radny zapytał się jakie urządzenie zamontowane było w Bąkowie.   Wójt 

odpowiedział, że skoczek. 

Po dyskusji informacja została przyjęta przez Radę. 

 

Ad 9  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Pysznica przedstawił Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń 

jednocześnie Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się    Sekretarza czy  mógłby wskazać jakie są ilości 

tych punktów sprzedaży. Sekretarz odpowiedział, że na chwilę obecną nie pamięta  takich 

danych, musiałby sprawdzić. Radny zapytał się czy jest więcej składanych wniosków.  Wójt 

odpowiedział, że mieścimy się w tym limicie, ponieważ część przedsiębiorstw zamknęła 

swoją działalność,  także ten   limit wystarczy  na Gminę Pysznica. 

Po dyskusji uchwała Nr XLVI/288/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 10  

Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów omówił Sekretarz. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XLVI/289/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 



 

Ad 10a  

Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 

określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Pysznica przedstawił Sekretarz Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- Radna Pani Grażyna Młodożeniec zwróciła uwagę na brak budynku po byłej szkole  w 

Brandwicy, co było  zgłaszane na komisji. Sekretarz odpowiedział, że jest to niemożliwe, 

ponieważ jest to  budynek przedszkola.  

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się w kwestii formalnej, czy samo to odstępstwo 

obowiązuje już na mocy uchwały, która podejmiemy tj. czy  organizator będzie musiał  

wystąpić o takie odstępstwo.  Sekretarz odpowiedział, że jeśli ktoś będzie handlował   

alkoholem to  musi mieć  zezwolenie. Radny dodał, że   chodzi o taką sytuację, gdy grupa 

młodzieży zorganizuje sobie  ognisko. Wójt to nie jest impreza masowa ani publiczna. 

Sekretarz dodał, że odstępstwa nie dotyczą takich sytuacji.  Radny nadmienił, żeby nie było 

takich przypadków, że ktoś zgłosi na Policję, że młodzież spożywa alkohol a po interwencji 

mieszkaniec obroni się zapisem z uchwały. Następnie radni poruszyli powyższą kwestię  oraz 

kwestię kiedy powinno się zgłaszać organizowanie imprez okolicznościowych. 

Po dyskusji uchwała Nr XLVI/290/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

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

 

Ad 11 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego "Osiedle Ziarny" w Pysznicy omówił Wójt Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Łukasz Bajgierowicz  zapytał się czy w tym planie jest już z góry założenie, które 

tereny będą   pod zabudowę  mieszkaniową a które pod usługową. Wójt odpowiedział, że 

będą zbierane wnioski do planu, mieszkańcy będą mogli  wnioskować o przeznaczenie tych 

działek, czy  chcą na tym terenie zabudowę przemysłową czy mieszkaniową. 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał  się o orientacyjny koszt i termin uchwalenia 

powyższego planu. Wójt odpowiedział, że koszt to około 70 000 – 80 000 zł, natomiast 

termin to około dwóch lat. 

- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się jak  się ma  planowana inwestycja dotycząca 

budowy stacji CPN do planu, jeśli ten zostanie wprowadzony.  Wójt odpowiedział, że sprawa 

budowy stacji CPN toczy się obecnie  w WSA w Rzeszowie. Nadmienił, że decyzja o 

warunkach zabudowy dla tej inwestycji została uchylona, natomiast pozwolenia na budowę 

jest obowiązujące w związku z tym inwestor prowadzi prace na tym terenie, obecnie robi 

badania stanowiska archeologicznego.   Radny Pan Andrzej Herdzik poinformował o 

rozmowie właścicielem działki odnośnie prowadzonych prac na tym terenie. 

- Przewodniczący Rady wyraził swoją aprobatę dla  przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. 

- radny Pan Kazimierz Butryn zadał pytanie odnośnie sprawy budowy sklepu 

wielkopowierzchniowego na tym terenie o którym wspomniał Wójt, tj. czy to właściciel 

działki wystąpił z wnioskiem w tej sprawie. Wójt odpowiedział, że wystąpił o warunki 

zabudowy.  

- radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał się  co będzie jak właściciel działki  zgłosi wniosek 

do planu o przeznaczenie działki po teren usługowy. Wójt odpowiedział, że ma takie prawo  

ale to Rada uchwala plan. Radny zapytał się czy zaznaczony zakres planu  jest już ostateczny. 

Wójt odpowiedział, że tak.  Radny zapytał czy działki znajdujące na planie na prawo powyżej 

budowanej stacji CPN są już uregulowane bo tam nie ma jeszcze zabudowań. Wójt 

odpowiedział, że  generalnie te działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, po za 



czarną linią nie ma studium chcąc zrobić to trzeba mieć plan. Radny zapytał się czy plan przy 

ulicy Folwarcznej został już zakończony, ponieważ zostały tam odrzucone wnioski.  Wójt 

odpowiedział, że tak. Dodał, że sprawa się wyjaśniła, wniosek został odrzucony,  

 ale właściciel tej działki może składać wniosek o warunki zabudowy. 

Po dyskusji uchwała Nr XLVI/291/2018  w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych (13 radnych głosowało za projektem uchwały, w głosowaniu nie brał udziały radny 

Pan Andrzej Szawara, który opuścił posiedzenie podczas przerwy, wyjście zgłoszone 

Przewodniczącemu Rady). 

 

Ad 12 

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Wójt Gminy zaprosił zebranych na dzisiejsze spotkanie  w sprawie  dofinasowania na 

termomodernizację budynków i wymianę pieców, które się odbędzie w sali byłego 

Domu Kultury o godz. 18.00   oraz poinformował o złożeniu przez Gminę Pysznica 

odwołania od decyzji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie oceny projektu na remont 

byłego Domu Kultury na bibliotekę. 

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

1) Wniosek mieszkańców ulicy Wrzosowej w Pysznicy w sprawie  położenia 

nawierzchni asfaltowej  na tej ulicy. Po dyskusji Rada  Gminy przekazała  

przedmiotowy wniosek jako wniosek do budżetu na 2019 rok.  

2) Wyrok WSA w Rzeszowie w sprawie stwierdzenia unieważnienia uchwały  

Nr III/10/10 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego; 

3) Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RGZGW  

w Rzeszowie   dotyczące opinii do projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków  na terenie gminy Pysznica. 

 Radny Pan Andrzej Herdzik zgłosił potrzebę utwardzenia kamykiem odcinka drogi 

transportu rolnego łączącego ulicę Ks.  Wł. Szubargi z ulicą Strażacką. 

 Radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się jaka jest planowana inwestycja przy drodze 

powiatowej po prawej stronie w kierunku Stalowej Woli. Wójt odpowiedział, że nie 

posiada informacji na ten temat. Radny zwrócił uwagę na potrzebę pielęgnacji dębu 

znajdującego się przy kościele w Pysznicy w pasie  drogi powiatowej , który został 

zasadzony na 10 rocznicę odzyskania niepodległości. Zasugerował, żeby z okazji 100 

rocznicy odzyskania niepodległości w sąsiedztwie   kościoła zasadzić również dęba. 

 Radny Pan Witold Pietroniec zgłosił wniosek w sprawie zamontowania koszy przy 

przystankach autobusowych. Wójt odpowiedział, że   zamówienie na kosze  zostało 

złożone, jak tylko zostaną dostarczone to automatycznie zostaną zamontowane. 

 Radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał  się do kiedy jest termin na zamontowanie 

stref aktywności otwartych. Wójt odpowiedział, że do 15 października. 

Ad 13.  

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

Na tym protokół zakończono. 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 

 
 


