
 PROTOKÓŁ  NR  XV/2015 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  28 grudnia 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 zmian w budżecie gminy na 2015 r.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pysznica na rok 2016.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica na rok 2016. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. 

11. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Pysznica na  2016 rok. 

12. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok. 

13. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 rok. 

14. Wolne  wnioski i zapytania. 

15. 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 poinformował, że ze względu na nieobecność Pani Skarbnik 

spowodowaną chorobą z porządku obrad zostają zdjęte dwa punkty: podjęcie uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pysznica na rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pysznica na rok 2016 a także zostaje 

dodany pkt 13a – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulic: 

Fedorowskiego i Bocznej w Jastkowicach  w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

Nowy porządek obrad został przegłosowany i 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. Poinformował radnych, że: 

- rozstrzygnięto przetarg na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w roku 2016 roku,  

w którym złożona została tylko jedna oferta PGE S.A. Rzeszów, 

- podpisano akt notarialny  w sprawie służebności przesyłu nad drogami i 2 działkami 

za jednorazową kwotę 32 100 zł z firmą, która budowała dużą sieć energetyczną  

przebiegającą przez Jastkowice i Bąków. 

 W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Andrzej Herdzik zgłosił uszkodzone drogi transportu rolnego przez firmę, która 

wykonała tą inwestycję. Wójt poprosił aby pozgłaszać pracownikowi Panu Adrianowi 

Świątek wszystkie uszkodzone drogi, ponieważ  firma na bieżąco je naprawia. 

- radny Pan Witold Pietroniec  zapytał czy oprócz dróg zostały także  działki gminne 

obciążone służebnością przesyłu. Wójt odpowiedział, że  2 działki  w Bąkowiu. Radny 

zapytał jakie to działki. Wójt odpowiedział, że nie są to działki budowlane, nad którymi 

przebiegała już linia energetyczna, teraz dobudowano drugi tor. 

Złożona informacja została przyjęta przez radnych 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 przedstawił Wójt Gminy 

Gminy – Pan Tadeusz Bąk.  

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec zadał pytanie dotyczące wynagrodzeń nauczycieli tj, czy  są to 

wyrównania roczne lub bieżące. Pan Artur Mierzwa Kierownik GZOSIP w Pysznicy 

odpowiedział, że jest  to dostosowanie planu budżetu do wydatków i do potrzeb jakie są,   

nie są to nagrody.  

Po dyskusji uchwała Nr XV/83/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie   

(15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej przedstawił. Wójt Gminy Gminy – Pan Tadeusz Bąk.  

 Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XV/84/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (15 radnych 

głosowało za projektem uchwały). 

 

 

Ad 9.  

Projekt uchwały w sprawie wydatków niewygasających omówił  również Wójt. Nadmienił, że 

w związku z pismem firmy Nowex, która wykonuje rozbudowę kanalizacji  

w Olszowcu,  dotyczącym informacji o niewykonaniu inwestycji w terminie wydatki 

zaplanowane w tym roku na przedmiotową inwestycję zostaną przeniesione na 2016 rok.  

Po dyskusji uchwała Nr XIV/85/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (15 

radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

 



Ad 10.  

Projekt  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2016  przedstawił Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Pan Stanisław Paleń. 

 W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek wspomniał, że przy uchwalaniu w/w programu w zeszłym 

roku padło pytanie czy radni otrzymują sprawozdanie z  prac Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku z tym zapytał się czy radni mogą 

uzyskać takie informacje. Przewodniczący Gminnej Komisji poinformował, że corocznie 

sporządzane jest sprawozdanie z działalności gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych PARPA-G1, które przekazywane jest pełnomocnikowi zarządu 

województwa ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w terminie do 15 kwietnia. 

Następnie omówił  informacje zawarte w sprawozdaniu. 

Po dyskusji uchwała Nr XV/86/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 11.  

Plan pracy Rady Gminy na rok 2016 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy - Pan Józef 

Gorczyca, który został zatwierdzony przez Radę Gminy. 

 

Ad 12.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej - Pani Cecylia 

Torba przedstawiła wniosek złożony na posiedzeniu komisji dotyczący pkt 2 planu pracy tj. 

zapoznanie się z zadaniami Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy na rok 2016 - wspólne 

posiedzenie wszystkich  komisji. Komisja zdecydowała aby ten pkt był tylko omawiamy na 

Komisji Oświaty  a także żeby go rozszerzyć  o Dom Kultury i Publiczną Bibliotekę w 

Pysznicy. Przewodniczący nadmienił, że jeśli wniosek zostanie przyjęty przez radę  to 

pozostałe komisje będą musiały anulować ten punkt w przyjętym przez komisje planie. Po 

dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie  w wyniku którego wniosek Komisji Oświaty 

został przyjęty przez radnych 10 głosów „za”, 5 głosów „wstrzymujących się”). 

Plany pracy stałych Komisji na 2016 rok przedstawili Przewodniczący komisji: 

- Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej - Pani Cecylia Torba; 

- Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego – Pan 

Kazimierz Tofil; 

- Komisji Ochrony środowiska i Porządku Publicznego – Pan Kamil Kuśmider; 

- Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy – Pan Czesław Pyz. 

Plany pracy stałych Komisji zostały zatwierdzone przez Radę Gminy. 

 

Ad 13.  

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 przedstawił jej Przewodniczący – Pan Kazimierz 

Butryn.  Plan pracy został zatwierdzony przez Radę Gminy. 

 

Ad 13a.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Fedorowskiego  i Bocznej 

w Jastkowicach dotyczącej rozbudowy kanalizacji sanitarnej przedstawił Przewodniczący 

Rady Gminy. Nadmienił, że petycja była omawiana przez wszystkie komisje Rady Gminy. 

Uchwała Nr XV/87/2015 została przyjęta przez radnych  (11 radnych głosowało „za” 

projektem uchwały, 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”). 

Przewodniczący dodał, że  na pismo mieszkańców ulicy Fedorowskiego w Jastkowicach  

w sprawie położenia asfaltu na dalszej części przedmiotowej drogi odpowiedzi udzieli Wójt. 



 

Ad 14.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał życzenia, które wpłynęły do Rady 

Gminy od Zespołu Szkół w Pysznicy oraz od parlamentarzystów z województwa 

podkarpackiego; 

 Radny Pan Krzysztof Skrzypek w związku zakończeniem inwestycji dotyczącej 

budowy sieci szerokopasmowej województwa, której ideą było zapewnienie internetu 

dla jednostek jst i instytucji, zapytał czy urząd posiada informacje kiedy ewentualnie 

można  będzie skorzystać z tego jako gmina. Wójt odpowiedział, że na obecną chwilę 

nie ma żadnych informacji. Poinformował, że  w  gminie  Zaleszany prywatna firma 

za 1 zł doprowadzała łącze do każdego gospodarstwa, natomiast w gminie Pysznica 

jak na razie nikt nie występował  z takim wnioskiem.  Radny zapytał czy nie było 

sygnału że gminy będą z automatu podłączane do sieci. Wójt odpowiedział, że nie,  

inwestycja polegała na doprowadzeniu sieci do centrali, która mieści się w straży  

w Jastkowicach. Prawdopodobnie doprowadzenie sieci do gospodarstw zostanie  

zlecone zewnętrznej firmie. 

Radny Skrzypek zapytał jeszcze czy nową stronę internetową mamy na zewnętrznym 

serwerze w gminie, ponieważ  czasami jest problem z dostępem do strony 

internetowej, wolno wczytuje się, może ze względu na słabe łącze.  Wójt  

odpowiedział, że generalnie mamy problem z internetem, ponieważ dostęp jest  

z telekomunikacji, ale możliwe też że jest za mały serwer oraz poinformował,  

że  informatyk zgłosił zapotrzebowanie na zakup sprzętu więc poprawa powinna 

nastąpić w I kwartale przyszłego roku. 

 Radny Pan Kazimierz Butryn wypowiedział się odnośnie inwestycji ścieżki rowerowej 

od poczty do skrzyżowania koło cmentarza w Pysznicy, która została wykonana na 

zasadach ogólnych ze względu na trwałość projektu. Ponieważ powiat podobno ma 

dokończyć tę inwestycję, zapytał czy wiadomo już, że  faktycznie powiat podejmie się 

tego zadania. Wójt odpowiedział, że nie rozmawiał w tej sprawie z powiatem   a jak 

wiadomo jeśli dojdzie do tego to będą chcieli partycypacji gminy w tych kosztach. 

Radny dodał, że na tym odcinku istnieje potrzeba poszerzenia tego pobocza pod 

ścieżkę rowerową a także zwrócił się do Radnego Powiatowego Pana Stanisława 

Palenia do podjęcia tego tematu w powiecie. Przewodniczący dodał, że Radny 

Powiatowy jest zobowiązany do wyjaśnienia tego tematu. Wójt nadmienił, że jest 

także podobny problem z dojazdem do MORU (miejsce obsługi rowerów),  

znajdującego się za budynkiem starego urzędu, do którego dojazd jest drogą 

nieutwardzoną, który wstępnie miał być zrobiony a nie został. Wójt także 

poinformował, że odbiory ścieżek rowerowych ze strony gminy nie odbyły się. 

 Radny Pan Kamil Kuśmider w imieniu Rady Rodziców przy PSP w Krzakach  

podziękował Wójtowi Gminy oraz Prezesowi GZK Sp. z o. o. w Pysznicy za 

wykonanie parkingu przy szkole w Krzakach; 

 Sołtys Sołectwa Olszowiec Pan Jakub Kapuściński  zgłosił uwagę mieszkanki 

sołectwa odnośnie umiejscowienia po wykonaniu ścieżki rowerowej  przystanku 

autobusowego zbyt blisko płotu oraz zaśmiecenie workami z odzieżą używaną wokół 

kontenera przy tym płocie a także zwrócił się z prośbą o usunięcie tamy zrobionej 

przez bobry na rzece Pyszenka. Radny Pan Kazimierz Tofil powiedział, że worki 

podrzucają sklepy, które handlują używaną odzieżą. Radny Pan Kamil Kuśmider 

poinformował, że ostatnio na posiedzeniu komisji Ochrony Środowiska  rozpatrzono 

negatywnie wniosek  w sprawie wskazania kolejnych miejsc na zamontowanie 

kontenerów. Wójt dodał, że wniosek złożyło PCK, natomiast kontenery które obecnie 



są umiejscowione na terenie gminy należą do innej firmy, w związku z tym, że są 

położone w pasie drogi powiatowej zwróci się do zarządcy tej drogi w sprawie 

wyjaśnienia tej sprawy. Radny Pan Kamil Kuśmider dodał, że także spróbuje w 

powiecie  zasięgnąć więcej informacji w tym temacie. 

 Radny Pan Witold Pietroniec ponownie zgłosił brak znaku z nazwą miejscowości 

Kłyżów przy wjeździe od strony z Zarzecza, 

 Radny Pan Kazimierz Butryn zgłosił także leżący znak z ograniczeniem prędkości do 

30 na ulicy Sportowej w Pysznicy; 

 Radna Pani Grażyna Młodożeniec zgłosiła brak znaku z nazwą ulicy Isep  

w Brandwicy. 

 Przewodniczący poinformował o bezpłatnym punkcie pomocy prawnej, który będzie 

mieścił się w budynku urzędu. 

. 

Ad 15. 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy: 

                                               

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 

 


