
 PROTOKÓŁ  NR  XXXIX/2014 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu 21 lutego 2014 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. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica. 

5. Podjęcie  uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  

 w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pysznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

dotyczących dodatku energetycznego. 

7. Wolne  wnioski i zapytania. 

8. 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 (nieobecna: radna – Pani Jolanta Powęska - nieobecność 

usprawiedliwiona), wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

  

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 – Wiesław Ludyjan 

Radny – Wiesław Miklus  

Sekretarz Gminy  – Stanisław Paleń  

 

Ad 4.  

Projekt uchwały w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica przedstawiła Skarbnik 

Gminy – Pani Bogusława Sondej. Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w 

Tarnobrzegu zakwestionowała  poprzednią uchwałę Nr XXXVIII/231/2014 z dnia 5 lutego 

2014 r. w sprawie wzoru deklaracji, z tego względu należy podjąć nową uchwałę dotyczącą 

deklaracji. 

W dyskusji nad projektem Pani Skarbnik oraz Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński 

udzielili szczegółowych odpowiedzi i wyjaśnień na pytania radnych dotyczących 

wypełniania nowej deklaracji.  



 Po dyskusji uchwała Nr XXXIX/238/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 

radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 5. 
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przedstawił Sekretarz 

Gminy Pan Stanisław Paleń, który wyjaśnił przyczynę podejmowania uchwały w tej samej 

sprawie po raz drugi. Powodem jest  zapis w uchwale dot. ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego zakwestionowany przez Wydział Prawny  

i Nadzoru PUW w Rzeszowie, według którego uchwała ta nie jest aktem prawa 

miejscowego.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXXIX/239/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (14 radnych 

głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 6.  
 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pysznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

dotyczących dodatku energetycznego przedstawił Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń, 

który wyjaśnił powód podejmowania tej uchwały po raz kolejny. Nadmienił, że  tym 

przypadku sytuacja jest odwrotna, ponieważ uchwała w tej sprawie podjęta na poprzedniej 

sesji  nie miała zapisu dot. ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego a według Wydziału Prawnego i Nadzoru PUW  w Rzeszowie jest to akt 

prawa miejscowego. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XXXIX/240/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (14 radnych 

głosowało za projektem uchwały). 

Ad 7. 

 W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali : 

 Radna Pani Cecylia Torba zapytała się czy jeśli nastąpi teraz zmiana dot. liczby 

zamieszkałych mieszkańców to jaką deklarację trzeba będzie złożyć.  

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Pani Bogusława Sondej, która 

poinformowała, że nowa deklaracja obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r., zmiany 

danych dot. liczby mieszkańców, które zaszły przed tą datą trzeba złożyć na druku 

poprzedniej deklaracji. 

 Radny Pan  Czesław  Pyz zapytał się o termin odbioru przez sołtysów nowych 

deklaracji. Pani Skarbnik odpowiedziała, że we wtorek sołtysi będą mogli się zgłosić 

po odbiór.  

 Radny Pan Kazimierz Butryn zwrócił uwagę na problem z oświetleniem ulicznym. 

Zapytał się czy zakład energetyczny podejmuje rozmowy z gminą na temat 

oszczędności związanej z energią.  

Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński udzielił odpowiedzi informując zebranych, że 

w ubiegłym roku zostało skierowane pismo do zakładu energetycznego celem 

weryfikacji wymiany punktów oświetleniowych na nowe. Dodatkowo podczas 

modernizacji linii energetycznych zakład wymienia lampy na nowe. 

     Radny Pan Wiesław Ludyjan zwrócił uwagę na potrzebę zamontowania  kolejnych   

     lamp    ulicznych przy ulicy Ludian w Jastkowicach.       

 Radny Pan Kazimierz  Tofil zadał pytanie w sprawie oświetlenia ulicznego przy 

ulicy Rędziny w Pysznicy. 



      Przewodniczący  Rady Gminy Pan Józef Gorczyca  odpowiedział, że rozmawiał  

      w tej sprawie w ubiegłym tygodniu z Dyrektorem Rejonu Energetycznego  

      w Stalowej Woli Panem  Czesławem Frączkiem, który poinformował go, że wniosek    

      sprawie zaprojektowania oświetlenia ulicznego na ulicy Rędziny został wysłany do   

      Rzeszowa celem wyłonienia projektanta tej inwestycji.  

      Radny zapytał się także o zdemontowany plac zabaw w sołectwie Olszowiec  

      Z–ca Wójta odpowiedział, że plac został zdemontowany na czas wycinki drzew,  

     aby nie uszkodzić urządzeń. 

 

Ad 8.  
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIX 

sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

  

Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Rady Gminy: 

 

Marta Gleich         Józef Gorczyca 


