
 PROTOKÓŁ  NR  XXXV/2013 
Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 
odbytej w dniu  30 października 2013 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 2013 r.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia 

wysokości podatku rolnego na rok 2014.  
7. Informacja dotycząca podatku od środków transportowych. 
8. Wolne  wnioski i zapytania. 
9. 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 Witold Pietroniec - nieobecność 
usprawiedliwiona), wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych 
uchwał.  
Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do porządku obrad zostaje dodany pkt. 6 a – 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pysznica.  
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: 
Radna – Jolanta Powęska    
Radna – Elżbieta Świeca  
Sekretarz Gminy  – Stanisław Paleń  
 
Ad 4.  
 
Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Wójt 
Gminy. Poinformował zebranych o  rozstrzygniętych i planowanych przetargach.  Informacja 
została przyjęta przez radnych. 
 



 
Ad 5.  
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 przedstawiła Skarbnik 
Gminy – Pani Bogusława Sondej.  
Dyskusji nad projektem nie było. 
Uchwała Nr XXXV/206/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych 
głosowało za projektem uchwały). 
 
Ad 6. 
 
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości 
podatku rolnego na rok 2014 przedstawił Przewodniczący Rady. Przedstawił on także 
propozycje stawek poszczególnych komisji rady oraz poddał pod głosowanie propozycję 
komisji budżetu, proponującej obniżenie średniej ceny skupu żyta do 44,00 zł za 1dt. 
Dyskusji nad projektem nie było. 
Uchwała Nr XXXV/207/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych 
głosowało za projektem uchwały). 
 
 
Ad 6 a. 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pysznica przedstawił Wójt.  
Dyskusji nad projektem nie było. 
Uchwała Nr XXXV/208/2013 została przyjęta przez radnych następująca liczbą głosów:  
8 głosów „za”, 6 głosów „wstrzymujących się”. 
 
Ad 7. 
 
Skarbnik Gminy przekazała radnym informację Wójta dotyczącą propozycji pozostawienia 
stawki podatku od środków transportowych bez zmian, tj. wg Uchwały Nr XXV/147/2013 
Rady Gminy Pysznica z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od 
środków transportowych).  
Propozycja została przyjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad 8. 
 
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali : 

� Wójt przedstawił informację dotyczącą przeprowadzonych naborów na wolne 
stanowiska urzędnicze. 

� Zastępca Wójta poinformował zebranych o piśmie, które wpłynęło z Gminy Stalowa 
Wola dot. planu eksploatacyjnego na 2014 r. związanego ze świadczeniem 
publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 
terenie Gminy Pysznica. Zaproponował by zapis z poprzedniego roku pozostawić bez 
zmian, tj. pozostawić  dopłaty wynikające z Uchwały Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy 
z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie  ustalenia uprawnień do przejazdów ulgowych w 
komunikacji miejskiej w Stalowej Woli dla mieszkańców Gminy Pysznica. 
Propozycja została przyjęta jednogłośnie. 



� Przewodniczący rady poinformował radnych  o rozmowie telefonicznej z Dyrektorem 
Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli w sprawie zgłoszenia Sołtysa Sołectwa 
Olszowiec – Pana Jakuba Kapuścińskiego dotyczącego usunięcia dołów na zakręcie  
w Olszowcu (koło sklepu Groszek) poprzez poszerzenie jezdni. Według sołtysa 
nierówne pobocze jest powodem częstych wypadków na tym odcinku  drogi 
powiatowej.  
W tej sprawie głos zabrał Z-ca Wójta – Pan Aleksander Jabłoński informując, że 
kolizje nie są spowodowane   nierównym poboczem tylko nieprzestrzeganiem 
przepisów o ograniczeniu  prędkości. 

� Radna Cecylia Torba w imieniu mieszkańców ul. Podborek w Pysznicy zgłosiła 
potrzebę wcześniejszego włączania oświetlenia ulicznego w godzinach rannych.  
Informacji na ten temat udzielił Wójt. 

� Radny Andrzej Herdzik zwrócił uwagę, że na ulicy Ogrodowej i części ulicy Szubargi  
w Pysznicy nie świecą  się lampy uliczne. 
Wójt odpowiedział, że awarię trzeba zgłosić do zakładu energetycznego. 

� Radny Kazimierz Butryn zapytał się czy w tym roku będzie zrobiony parking przy 
ośrodku zdrowia w Pysznicy oraz poruszył temat budynku ośrodka zdrowia zwracając 
uwagę na uszkodzoną elewację  przy podjeździe dla niepełnosprawnych. W tej samej 
sprawie głos zabrała także  Radna Jolanta Powęska zgłaszając potrzebę wyczyszczenia 
schodów do ośrodka zdrowia w Pysznicy. 
Wójt odpowiedział, że jest zgłoszony wniosek w urzędzie marszałkowskim na 
dofinansowanie budowy parkingu a usterki związane z elewacją zostaną zgłoszone 
wykonawcy. 

� Radny Czesław Pyz zgłosił potrzebę zamontowania koszy na śmiecie przy 
przystankach autobusowych oraz ponownie wnioskował o oczyszczenie rzeki 
Bukowa. Podziękował także za położenie asfaltu na ulicy Sosnowej w Jastkowicach. 
Przewodniczący odpowiedział, że pismo w sprawie oczyszczenia rzeki Bukowa 
zostało już wysłane do PZMiUW.  
W sprawie zamontowania koszy wyjaśnień udzielił Wójt. 

� Sołtys Sołectwa Krzaki –Słomiana Pan Bogusław Drąg podziękował za podjęcie 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzaki oraz za 
położenie asfaltu na ulicy Zielonej w Krzakach. 

 
Ad 9. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXV sesji. 
Na tym protokół zakończono. 
  
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy: 
 
Izabela Kowalik         Józef Gorczyca 


