
 PROTOKÓŁ  NR  XXI/2016 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  22 czerwca 2016 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 2016 r.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pysznica za 2015 rok wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. 

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

Gminy Pysznica sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015. 

9. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Pysznica za 2015 rok. 

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

wykonania budżetu Gminy Pysznica za rok 2015. 

11. 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 2015. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Pysznica za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Pysznica’ na lata 

2016-2022. 

15. Wolne  wnioski i zapytania. 

16. 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 do porządku obrad zostaje dodany pkt. 13 a – 

podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej 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 – Witold Pietroniec 

Radny –  Czesław Pyz 

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: 

- sprzedano  w przetargu działkę położoną w Pysznicy za kwotę 116 300, 00 zł brutto oraz  

w Jastkowicach za kwotę  73 260, 00 zł brutto, 

- rozstrzygnięto powtórnie ogłoszony przetarg na przebudowę dróg na terenie gminy,  

w którym najniższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego 

INŻDRÓG na kwotę 628 506, 66 zł, 

- w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę drogi przy budynkach 

użyteczności publicznej w Pysznicy (koło urzędu) oraz na remont drogi gminnej  

ul. Folwarczna w Pysznicy, które na chwilę obecną nie mają raczej szans na dofinansowanie  

z zewnątrz, zostaną wykonane z własnych środków. 

 Wójt poinformował ponadto, że wpłynął do niego  wniosek od proboszcza Parafii w Pysznicy 

w sprawie zmiany zapisu w uchwale budżetowej odnośnie dotacji w kwocie 5 000 zł na 

wykonanie ogrodzenia kapliczki w Olszowcu, która została już wykonana z własnych 

środków parafian, w związku z powyższym proboszcz wnioskuje aby przesunąć kwotę  

5 000 zł  na wykonanie dachu na plebanii w Pysznicy. Wójt także zgłosił swój wniosek,  aby  

w uchwale budżetowej w dziale kanalizacja dopisać miejscowość Kłyżów – środki 

przeznaczone na projektowanie kanalizacji. Dyskusji nad wnioskami nie było. Radni przyjęli 

wnioski bez uwag. 

Wójt nadmienił, że w ostatnim czasie przeprowadził rozmowę w PGE Rzeszów, w której 

dyrekcja zadeklarowała, że prawdopodobnie w miesiącu sierpniu zostanie uruchomiony 

przetarg na przebudowę linii energetycznych w miejscowości Pysznica  ul. Rędziny oraz na 

kompleksowe zaprojektowanie modernizacji linii niskiego napięcia w miejscowości Krzaki.  

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Kazimierz Butryn w związku z brakiem możliwości dofinasowania  

z zewnętrznych środków inwestycji dotyczącej  przebudowy drogi przy budynkach 

użyteczności publicznej w Pysznicy zasugerował aby zrezygnować z przebudowy sieci 

telekomunikacyjnej i budowy chodnika tylko przebudować drogę poszerzając na wysokości 

urzędu nawierzchnię co by spełniało funkcję parkingu. Wójt odpowiedział, że środki na w/w 

inwestycję zostały w 100 % zabezpieczone w budżecie oraz został wykonany już projekt tej 

inwestycji uwzględniający przebudowę drogi i sieci telekomunikacyjnej oraz budowę 

chodnika i miejsc parkingowych. 

Po dyskusji informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok omówiła Skarbnik Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec zapytał czy z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku 

młodzieży szkolnej wystąpiła parafia. Pani Skarbnik odpowiedziała, że z wnioskiem 

wystąpiła Parafia w Pysznicy. Radny wyjaśnił, że zapytał ze względu na to, że we 

wcześniejszej wypowiedzi pani Skarbnik była mowa o dotacji dla stowarzyszenia. Pani 

Skarbnik odpowiedziała, że parafia działa jak stowarzyszenie, prowadzi działalność  

w zakresie pożytku publicznego. 



Po dyskusji uchwała Nr XXI/120/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

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

 

Ad 6.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica przedstawiła również Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXI/121/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

 

Ad 7.  

Przewodniczący Rady – Pan Józef Gorczyca poinformował, że sprawozdanie finansowe 

gminy Pysznica za 2015 r. składające się z: 

- sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.; 

- bilansu wykonania budżetu; 

- zbiorczego bilansu jednostek budżetowych gminy łącznie z rachunkiem zysków i 

strat oraz zestawieniem zmian funduszu,  

zostało przedstawione i omówione przez 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 8.  

Uchwałę Nr XVI/65/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Pysznica sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za rok 2015 odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Pysznica - Pan Kazimierz Butryn.   

Dyskusji nie było.  

 

Ad 9.  

W sprawie informacji o stanie mienia Gminy Pysznica za 2015 rok głos zabrał 

Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że informacja została dokładnie 

omówiona na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Pysznica. 

W związku z tym pytań oraz uwag nie zgłoszono.    

 

Ad 10.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica - Pan Kazimierz Butryn odczytał 

opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie wykonania budżetu Gminy 

Pysznica za rok 2015 oraz przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica z 

dnia  24 maja 2016 r. o udzielenie  Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz z uzasadnieniem.  

Dyskusji nie było.  

 

Ad 11.  

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr XVI/124/2016 z dnia 1 czerwca 2016 

roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

pozytywnej opinii o przedłożonym wniosku.  

Dyskusji nie było.  

 

 



Ad 12.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy 

Pysznica za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu odczytał Przewodniczący 

Rady Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XXI/122/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 13.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2015 odczytał Przewodniczący Rady Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XXI/123/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

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

pracę w 2015 r.  

 

Ad 13a.  

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pysznicy 

omówiła Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy Pani Joanna Sztaba. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec w związku z tym, że projekt uchwały, który dzisiaj otrzymali 

radni różni się od omawianego na Komisji Oświaty zapytał o wyjaśnienie dwóch punktów 

statutu: § 6 ust. 2 „Biblioteka może prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie 

usług promocyjno –reklamowych” oraz § 13 ust. 2 pkt 1 „Biblioteka może pobierać opłaty: 

1)  za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia  

międzybiblioteczne”. Pani Joanna Sztaba odnośnie § 6 odpowiedziała, że chodzi o wszelaką 

działalność promocyjną biblioteki i czytelnictwa np. kiermasz książek na jarmarku, natomiast 

odnośnie § 13 ust. 2 pkt 1   poinformowała, że dotyczy to  raczej większych bibliotek,  

w bibliotece w Pysznicy dotychczas nie było takiego przypadku, w statutach innych bibliotek 

jest taki zapis i dlatego tez pojawił się  u nas. Radny wyraził wątpliwość oraz zaniepokojenie  

co do powiązania § 6 ust. 1 pkt 4 „ tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz 

danych: katalogowych”  z w/w punktami, ponieważ biblioteka zarządza danymi osobowymi, 

w treści  rozumienia tych punktów  biblioteka może zgłosić do GIODO prowadzenie  takiej 

działalności i może udostępniać  odpłatnie dane osobowe. Radna Pani Elżbieta Paluch 

nadmieniła, że nie może, ponieważ przepis prawa na to nie zezwala. Pani Sztaba 

odpowiedziała, że to dotyczy zadań a nie udzielania informacji. Radny dodał, że dobrze 

byłoby skonsultować  to z radcą prawnym. Przewodniczący odpowiedział, że radca 

sprawdziła ten statut i nie wniosła swoich uwag. Wójt odpowiedział, że radca prawny jest 

dzisiaj na urlopie. Zaznaczył, że przepis prawa uniemożliwia udostepnienia zbioru danych  

i nie ma takiej możliwości, ponieważ gdyby Pani dyrektor biblioteki  zrobiła to wie jakie 

sankcje ją czekają. 

 Po dyskusji uchwała Nr XXI/124/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

(13 radnych głosowało za projektem uchwały, 2 głosy „wstrzymujące się”). 

 

Ad 14.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwoju Gminy Pysznica’ na lata 2016-2022 omawiany był na posiedzeniach 

wszystkich komisjach. Pani Beata Biały pracownik ds. promocji w urzędzie gminy 



wypowiedziała się także w tym temacie. Nadmieniła, że wszystkie uwagi zgłoszone przez 

radnych na komisjach zostały uwzględnione w strategii przez jej autora. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Kazimierz Butryn nadmienił, że na posiedzeniu komisji zgłosił autorowi strategii 

aby planach inwestycyjnych sołectwa Pysznica dopisać budowę zaplecza przy boisku 

sportowym w Pysznicy, 

- radny Pan Witold Pietroniec poinformował także, że do uwag zgłosił kwestię modernizacji 

oświetlenia boiska przy szkole w Kłyżowie. Dodał, że pomimo iż strategia ewaluuje  należy 

zaznaczyć pewne tematy, żeby wiadomo było, które zadania są do realizacji. 

Po dyskusji uchwała Nr XXI/125/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 15.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca odczytał pismo, które wpłynęło do 

Rady od Pani Aliny Bazan – Jędrzejewskiej dotyczące uwzględnienia jej posesji  

dz. Nr ewid. 2699/3 przy ulicy Żwirowej w Pysznicy w dokumentacji projektowej na 

budowę ,,Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Informacji w tej sprawie udzielił 

Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński. Po dyskusji Przewodniczący Rady 

zaproponował aby podtrzymać stanowisko zawarte w poprzednich pismach 

kierowanych do Pani Bazan-Jędrzejewskiej zarówno przez Wójta Gminy jak również 

Radę Gminy.  Radni nie wnieśli uwag przyjmując tą propozycję. 

 radny Pan Witold Pietroniec przypomniał, że na ostatniej sesji przy uchwalaniu taryf 

za wodę poprosił Prezesa ZGK Sp. z o. o.  w Pysznicy o przedstawienie planu 

inwestycji  zakładu w sieć wodociągową, natomiast Prezes obiecał przygotować taki 

dokument na dzisiejszą sesję. Przewodniczący odpowiedział, że Prezes miał być 

obecny na dziesiejszej sesji ale prawdopodobnie coś mu wypadło. Dodał, że na 

następną sesję zobowiąże go do przedstawienia planu inwestycji. 

Ad 16. 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 
 


