
 PROTOKÓŁ  NR  XXXIII/2017 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  21 czerwca 2017 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 2017 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pysznica za 2016 rok wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 

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

Gminy Pysznica sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016. 

9. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Pysznica za 2016 rok. 

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

wykonania budżetu Gminy Pysznica za rok 2016. 

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 2016. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Pysznica za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 

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

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 14 radnych (nieobecny radny Krzysztof Skrzypek- nieobecność 

usprawiedliwiona), 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 zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”. 

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 – Kamil Kuśmider 

Radny –  Bogdan Loc 

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: 

- ogłoszono przetarg na „Rozbudowę i adaptację części budynku po byłej szkole w Pysznicy 

na potrzeby Domu Kultury w Pysznicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia oraz 

zagospodarowaniem terenu”, 

- rozstrzygnięto następujące przetargi: 

 na „Budowę pętli i zatok autobusowych oraz wiat przystankowych  

w Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa 

Wola”, najniższa oferta – Paweł Lach z Szyperek za kwotę  549 453,17 zł,  

 na „Przebudowę dróg w gminie Pysznica”, najniższa oferta Przedsiębiorstwo 

MOLTER z Rudnej Małej za kwotę 880 328,86 zł , umowa została podpisana w 

poniedziałek. 

Dyskusji nie było. 

Informacja została przyjęta przez radnych. 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok omówiła Skarbnik Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec zadał pytanie odnośnie zmniejszonego planu  remontowego  

w szkołach, tj. jak to ma się do wykonania zaplanowanych remontów w szkołach w tym roku. 

Wójt odpowiedział, że w związku z planowanym naborem na  termomodernizację, który 

będzie ogłoszony w jesieni, planuje zlecić wykonanie projektu technicznego 

termomodernizacji szkoły w Kłyżowie i Krzakach, dlatego przenosi na ten cel 40 000, 00 zł 

ze środków przeznaczonych na remont  szkoły w Kłyżowie oraz 37 500,00 zł ze środków 

przeznaczonych na remont kotłowni w szkole w Krzakach a także z tych środków 

przeznaczonych na remont kotłowni pożycza 100 000, 00 zł  na projekt pn. „Przedszkole 

marzeń” aby wykazać wkład własny. Wójt nadmienił, że przeniesienie środków remontowych 

w szkole w Kłyżowie jest to uzgodnione z dyrektorem szkoły, który oprócz wymiany okien 

ma wykonać pozostałe zaplanowane remonty. Odnośnie projektu pn. „Przedszkole marzeń”  

informacji udzielił Pan Artur Mierzwa Kierownik GZOSIP w Pysznicy. 

Po dyskusji uchwała Nr XXXIII/186/2017 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 Pan Skarbnik. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXXIII/187/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 7.  

Przewodniczący Rady – Pan Józef Gorczyca poinformował, że sprawozdanie finansowe 

gminy Pysznica za 2016 r. składające się z: 



- sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.; 

- bilansu wykonania budżetu; 

- zbiorczego bilansu jednostek budżetowych gminy łącznie z rachunkiem zysków i 

strat oraz zestawieniem zmian funduszu sołeckiego,  

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/91/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Pysznica sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za rok 2016 odczytał Przewodniczący Rady Gminy.   

Dyskusji nie było.  

 

Ad 9.  

W sprawie informacji o stanie mienia Gminy Pysznica za 2016 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 

przeczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie wykonania budżetu 

Gminy Pysznica za rok 2016 oraz przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Pysznica z dnia  25 maja 2017 r. o udzielenie  Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz z uzasadnieniem.  

Dyskusji nie było.  

 

Ad 11.  

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr XVI/133/2017 z dnia 29 maja 2017 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 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu odczytał Przewodniczący 

Rady Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XXXIII/188/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 13.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2016 odczytał Przewodniczący Rady Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XXXIII/189/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

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

pracę w 2016 r.  



 

Ad 13a.  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” omówił 

Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy Pan Artur Mierzwa. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XXXIII/190/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 14.  

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pysznica” ks. Kanonikowi 

Andrzejowi Boboli omówił Przewodniczący Rady Gminy. Nadmienił, że Komisja Oświaty, 

Zdrowia , Kultury i Opieki Społecznej  Rady Gminy Pysznica  pozytywnie zaopiniowała 

projekt. 

Uchwała Nr XXXIII/191/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

Następnie Wójt zaapelował do radnych aby w przyszłości wspólnie wskazywać mieszkańców 

naszej gminy, którym należałoby nadać taki tytuł. 

 

Ad 15.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował  o wejściu w życie ustawy o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która w odniesieniu do naszej gminy 

nakłada obowiązek zmiany nazewnictwa ulic min. w Pysznicy: ul 35-lecia i ul. 

Jedności Narodowej na który jest czas do 1 września tego roku. Nadmienił, że 

Komisja Budżetu skierowała ten temat na zebranie wiejskie sołectwa Pysznica oraz, 

że w przeszłości były podejmowane próby zmiany tych nazw, które zakończyły się 

protestami mieszkańców. Wójt dodał, że mieszkańcy byli wówczas indywidualnie 

informowani o planowanej zmianie, odnośnie zebrania wiejskiego poinformował, że z 

tych ulic mało osób uczęszcza na zebrania.  Wójt również zaznaczył, że jeśli rada nie 

podejmie przedmiotowej uchwały, to wojewoda będzie zmuszony do wszczęcia 

postępowania z urzędu tj. do wydania zarządzenia zastępczego, w którym nada nazwy 

zgodnie z ustawą co byłoby najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał także  następujące pisma, które wpłynęły do 

Rady: 

1) Pismo Prezesa Rady Ministrów dotyczące rozwiązań prawnych dających 

możliwości powrotu repatriantom do Polski. Wójt odnośnie pisma 

poinformował, że jako gmina przyjęliśmy już jedną rodzinę oraz że w chwili 

obecnej nie przewiduje się przyjęcia repatriantów ze wschodu na teren gminy. 

Radni nie zgłosili innych propozycji. 

O godz. 10.55 posiedzenie opuścił radny Pan Witold Pietroniec- wyjście 

zgłoszone Przewodniczącemu Rady Gminy. 

2) Projekt uchwały - Apel w sprawie budowy drogi S-74 dotyczący prośby o 

zaangażowanie się w inicjatywę zbierania podpisów osób popierających 

działania Samorządowej grupy Roboczej ds. wspierania budowy drogi S-74. 

Wójt poinformował, że na chwilę obecną nie przewiduje się podjęcia w/w 

apelu.  

3) Prośbę  Centrum Medyczne CORMEDICA o akceptację  Programu 

profilaktycznego  wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla dzieci na 



terenie Gminy Pysznica oraz dofinasowanie realizacji w/w programu. Po 

dyskusji i wyjaśnieniach Wójta radni nie wyrazili zgody na realizację w/w 

programu ( 13 głosów „przeciw”) 

4) Prośbę  firmy PPHU WTÓRPOL o odpłatne udostępnienie terenów gminnych  

pod usadowienie pojemników do zbiórki odzieży używanej. Po dyskusji Rada 

Gminy nie wyraziła zgody na lokalizację w/w  pojemników na terenach 

stanowiących własność Gminy Pysznica ( 13 „przeciw”). 

5) Ofertę z firmy Barter  S. A. odnośnie propozycji rozwiązań energetycznych 

opartych o skroplony gaz ziemny, zwany LNG. 

6) Prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu o nieodpłatne przekazanie 

samochodu pożarniczego Żuk  dla stowarzyszenia OSP Studzieniec.  

W dyskusji Z-ca Wójta  Pan Aleksander Jabłoński zaproponował aby sprzedać 

samochód za symboliczną kwotę ze względu na to, że przy nieodpłatnym 

przekazaniu gmina będzie musiała odprowadzić podatek VAT od ceny 

rynkowej. Po dyskusji radni zdecydowali aby sprzedaż samochód za 

symboliczną kwotę (13 głosów „za”).  

7) Prośbę z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli dotycząca  

przekazania dofinansowania w 2017 roku na przebudowę pomieszczeń w II 

pawilonie  szpitala dla potrzeb nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej i Izby 

Przyjęć w kwocie 200 000, 00 zł. Po dyskusji radni wyrazili zgodę aby 

maksymalnie na ten cel przekazać kwotę do  50 000 zł (12 głosów „za”, 1 głos 

„wstrzymujący się”) 

8) List intencyjny z Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Mikołaja  z gminy Bóbrki  

na Ukrainie  dotyczący propozycji  nawiązania współpracy z Gminą Pysznica. 

Po dyskusji radni wyrazili zgodę (12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”) 

 Radny Pan Czesław Pyz  złożył wniosek do Radnego Powiatowego Pana Stanisława 

Palenia  dotyczący  odnowienia nawierzchni na drodze powiatowej  ulicy 1000-lecia 

w Jastkowicach  (odcinek 550 m) oraz odnośnie dalszego utwardzenia drogi 

powiatowej w kierunku Kuzior. Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, 

którego radni przyjęli przedmiotowy wniosek (13 głosów „za”).  

 Rady Pan Kazimierz Butryn zadał pytanie odnośnie modernizacji drogi powiatowej  

w Pysznicy tj. czy będzie poszerzona droga w miejscach ostrych zakrętów. Wójt 

Gminy odpowiedział, że nie posiada dokumentacji technicznej, ponieważ za całość 

remontu odpowiada Starosta Stalowowolski, w związku z tym należy zwrócić się w tej 

sprawie do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli Pana Piotra 

Śliwińskiego albo  do Naczelnika Wydziału Inwestycji w starostwie Pani Alicji Mach. 

Z-ca Wójta poinformował, że nie ma jeszcze opracowanej dokumentacji technicznej, 

jest tylko koncepcja co do której gmina zasugerowała poszerzenie drogi w miejscach 

ostrych zakrętów.  

 

Ad 16. 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 
 


