
 PROTOKÓŁ  NR  X/2015 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  24 czerwca 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pysznica za 2014 rok wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. 

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

Gminy Pysznica sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014. 

8. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Pysznica za 2014 rok. 

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

wykonania budżetu Gminy Pysznica za rok 2014. 

10. 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 2014. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Pysznica za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 

Pysznica oraz diet dla radnych i sołtysów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

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. 5 a – 

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej oraz pkt. 14 a - podjęcie uchwały w sprawie  powołania zespołu do wyborów 

ławników. 

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 – Łukasz Bajgierowicz 

Radny –  Kazimierz Butryn 

Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń  

Ad 4.  

 

Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Wójt 

Gminy Pan Tadeusz Bąk. W związku z zadanym pytaniem na poprzedniej sesji przez 

Radnego Pana Witolda Pietrońca w sprawie sprzedaży działek gminnych w miejscowości 

Kłyżów Wójt poinformował radnych, że w ubiegłym roku sprzedano w Kłyżowie działki  za 

kwotę  296 740 zł, w Pysznicy  za 551 000 zł, w Jastkowicach za 27300 zł, w Bąkowie za 

9200 zł, natomiast w bieżącym roku w Pysznicy sprzedano na kwotę 600 000 zł a w Kłyżowie 

za 31 000 zł. Złożona informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 5.  

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 przedstawiła Skarbnik 

Gminy – Pani Bogusława Sondej.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr X/48/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (15 radnych głosowało 

za projektem uchwały). 

 

Ad 5a.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej przedstawiła Skarbnik Gminy – Pani Bogusława Sondej.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr X/49/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (15 radnych głosowało 

za projektem uchwały). 

Następnie po podjęciu uchwały Radny Pan Kazimierz Butryn zaproponował  aby przy 

następnej zmianie WPF nie drukować załączników do tej uchwały  min.  ze względu na 

koszty. Wójt powiedział, że załączniki są drukowane, ponieważ taka była wola radnych. 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o wyrażenie opinii w tej sprawie. Radny Pan Witold 

Pietroniec stwierdził, że wystarczy przesłanie załączników w wersji elektronicznej, z 

zastrzeżeniem, że te dokumenty przesyłane są radnym wcześniej, ponieważ część zmian radni 

otrzymują rano przed sesją. Wójt odpowiedział, że nie wszyscy mają maile  a także wyjaśnił, 

że radni dzisiaj otrzymali zmiany przed sesją  dlatego, że pismo w sprawie dotacji dla gminy 

wpłynęło do urzędu wczoraj po południu. Radna Pani Elżbieta Paluch zaproponowała aby 

pozostawić obecną formę,  ponieważ min. na jednej z sesji był wniosek, aby drukować mapy  

i wszystkie materiały, w końcu nie będzie wiadomo, które materiały należy drukować  Radny 

Pan Krzysztof Skrzypek wyjaśnił, że był wniosek aby jedna mapa była dostępna na sesji do 

wglądu. Radny Pan Witold Pietroniec zaproponował rozwiązanie w tej sprawie mianowicie 

aby w BIP (biuletynie informacji publicznej) przy informacji o planowanej sesji zamieścić  

wszystkie te dane jako załączniki, i każdy będzie mógł się z nimi zapoznać. Wójt 



odpowiedział, że zamieszczone projekty uchwał mogą się różnić od podjętych później 

uchwał, ponieważ w tym czasie mogą wpłynąć nowe środki finansowe dla gminy i będą 

naniesione zmiany. Radny Pan Witold Pietroniec stwierdził, że zmiany też można zamieścić.  

Po dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pozostawieniem obecnej formy 

w wyniku którego  14 radnych głosowało „za”, 1 głos „wstrzymujący się”. 

 

Ad 6.  

Przewodniczący Rady – Pan Józef Gorczyca poinformował, że sprawozdanie finansowe 

gminy Pysznica za 2014 r. składające się z: 

- sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 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 7.  

Uchwałę Nr XVI/74/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Pysznica 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 odczytał Przewodniczący Rady Gminy.   

Dyskusji nie było.  

 

Ad 8.  

W sprawie informacji o stanie mienia Gminy Pysznica za 2014 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 9.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica - Pan Kazimierz Butryn 

przeczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie wykonania budżetu 

Gminy Pysznica za rok 2014 oraz przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Pysznica z dnia  21 maja 2015 r. o udzielenie  Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z uzasadnieniem.  

Dyskusji nie było.  

 

Ad 10.  

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr XVI/117/2015 z dnia 29 maja 2015 roku 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie pozytywnej 

opinii o przedłożonym wniosku.  

Dyskusji nie było.  

Ad 11.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy 

Pysznica za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu odczytał Przewodniczący 

Rady Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr X/50/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało 

za projektem uchwały). 

 



 

Ad 12.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2014 odczytał Przewodniczący Rady Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr X/51/2015 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 2014 r.  

 

 

Ad 13. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica oraz 

diet dla radnych i sołtysów omówił Przewodniczący Rady Gminy. Wniosek w tej sprawie 

został zgłoszony przez Komisję Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy Pysznica oraz 

przegłosowany na ostatnim posiedzeniu sesji, w związku z tym został przygotowany projekt 

uchwały na dzisiejszą sesję. Przewodniczący poinformował radnych o następujących 

propozycjach: 1300 zł dla Przewodniczącego, czyli na tym samym poziomie  co w ostatniej 

kadencji, 200 zł dla radnych za udział w sesji i komisji oraz 200 zł dla sołtysów. 

W dyskusji głos zabrali:  

- Radny Pan Łukasz Bajgierowicz zgłosił wniosek  aby diety dla radnych pozostawić  

w kwocie 180 zł za udział w sesji i komisji, ponieważ ta kwota jest adekwatna do 

wykonywanej przez radnych pracy, a mimo że kwota podwyżki nie jest duża to w ciągu roku 

uzbiera się duża suma i można ją przeznaczyć na inny cel. 

- Radny Pan Witold Pietroniec zaproponował, aby na komisjach przedyskutować jeszcze 

temat podwyżki i sprawę zmiany zasad wypłacania diet dla sołtysów na ryczałt miesięczny, a 

nie za udział w sesji, min. ze względu na fakt, że niektórzy radni pełnią także funkcję sołtysa 

 - Radny Pan Czesław Pyz nadmienił, że podwójna wypłata diety za udział w sesji radnemu, 

który jest również sołtysem  jest zgodna z prawem. 

Po dyskusji radnych i wyjaśnieniach radcy prawnego Pani Małgorzaty Galczak 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Pana Łukasza 

Bajgierowicza dotyczącym utrzymać diety na obecnym poziomie, w wyniku  którego wniosek 

został odrzucony (5 radnych głosowało „za”, 10 radnych „przeciw”). Następnie 

Przewodniczący odczytał treść uchwały. 

Uchwała Nr X/52/2015 została przyjęta przez radnych (9 radnych głosowało „za”, 5 

„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”). 

 

Ad 14. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, tj. działki Nr 974/3  

o pow. 0,0612 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Pysznica, stanowiącej własność 

Gminy Pysznica, za nieruchomość składającą się z działek Nr 972 i 973 o pow. ogólnej 

0,0612 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej, przedstawił z-ca Wójta Pan Aleksander 

Jabłoński. Przewodniczący Rady dodał, że w tej sprawie jest pozytywna opinia Komisji 

Rolnictwa. 

Uchwała Nr X/53/2015 została przyjęta przez radnych  (14 radnych głosowało „za” 

projektem uchwały, 1 głos „wstrzymujący się”). 

 

Ad 14a.  

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do wyborów ławników przedstawił 



Przewodniczący Rady.  Odczytał pismo Rady Krajowej Sędziów Społeczych oraz Prezesa 

Sądu Okręgowego dotyczące wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019. 

Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję w tej sprawie, zaproponował na 

przewodniczącego zespołu Pana Stanisława Palenia – Sekretarza Gminy – wyraził zgodę oraz 

Radna Pani Elżbieta Paluch zaproponowała Radną Panią Cecylię Torba - wyraziła zgodę, 

Radny Pani Cecylia Torba zaproponowała Radnego Pana Kazimierza Butryna – wyraził 

zgodę. 

Uchwała Nr X/54/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (15 radnych głosowało 

za projektem uchwały). 

 

 

Ad 15. 

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał pisma z Zarządu Dróg 

Powiatowych: 

1) odpowiedź na wniosek rady w sprawie odkrzaczenia, wyrównania,  

utwardzenia poboczy dróg powiatowych na terenie gminy, uzupełnienia 

znaków drogowych wzdłuż tych dróg oraz w sprawie położenia nowej 

nawierzchni asfaltowej na ulicy 1000-lecia w Jastkowicach w kierunku Rudy 

Jastkowskiej,  

2) odpowiedź w sprawie pozytywnego zaopiniowania lokalizacji przystanku 

autobusowego przy ulicy Ziarny w Pysznicy, 

3) negatywną odpowiedź w sprawie możliwości lokalizacji przystanku 

autobusowego przy ulicy Wolności na wysokości Krętej; 

 Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń poinformował radnych o skardze Prokuratury 

Rejonowej w Stalowej Woli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Rzeszowie  na uchwałę Nr V/23/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 lutego 2015 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2015 roku”; 

 Z-ca Wójta poinformował radnych, że  przetarg na rozbudowę kanalizacji w Sudołach 

i przy ulicy Słowackiego w Pysznicy oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Sudołach 

i przy ulicy Kaczyłów w Pysznicy wygrała firma Nowex, która złożyła najniższą 

ofertę w kwocie 706,020, 00 zł, Radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał  o cenę 

kosztorysową. Z-ca odpowiedział, że kosztorys wynosił około 2 mln zł. Z-ca 

poinformował również, że w ostatnim czasie została podpisana umowa z firmą 

Drokam Piaseczno na realizację 6 odcinków dróg asfaltowych na terenie gminy: ul. 

Sportowa, ul. Słoneczna i ul, Kręta w Pysznicy, ul. Graniczna i ul, Prosta w 

Jastkowicach, oraz ul. Borek w Kłyżowie. Realizacja tego zadania ma się zakończyć 

do końca lipca. Na prośbę Przewodniczącego Z-ca Wójta udzielił informacji w 

sprawie podpisania umowy na dzierżawę pastwisk w sołectwach: Brandwica, Bąków 

oraz Krzaki-Słomiana, natomiast osoba, która wygrała przetarg na dzierżawę 

pastwiska w Podborku w Pysznicy odstąpiła od podpisania umowy, w związku z 

powyższym zostanie ponownie ogłoszony przetarg. Zwrócił się z prośbą o 

wypełnienie rozdanej radnym ankiety dotyczącej  zadania pn. „Program Poprawy 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach 

Powiatowych Powiatu Stalowowolskiego”, które prowadzone jest przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Stalowej Woli oraz poinformował o możliwości wglądu do projektu 

schematu organizacyjnego ruchu drogowego na Podkościelu w Pysznicy. 



 Radny Pan Krzysztof Skrzypek podziękował za postawienie znaku STOP na ulicy 

Sosnowej w Jastkowicach oraz przekazał prośbę mieszkańców o ewentualną 

możliwość zamontowania progu spowalniającego na ulicy Chopina w Jastkowicach. 

Z–ca Wójta odpowiedział, że nie ma  przesłanek do zamontowania takiego progu min. 

ze względu brak wzmożonego ruchu, ponieważ nie ma w sąsiedztwie  instytucji, poza 

tym kierowcy powinni stosować się do przepisów  ruchu drogowego dotyczących 

ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym; 

 Radny Pan Witold Pietroniec zgłosił brak tablicy z nazwą miejscowości przy wjeździe 

do Kłyżowa od strony Zarzecza, Z-ca Wójta odpowiedział, że zostanie to zgłoszone 

do Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli. 

 Radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał o zgłoszoną przez niego sprawę oznakowania 

zjazdu ze ścieżki rowerowej przecinającej drogę powiatową w kierunku Sołectwa 

Sudoły. Sekretarz odpowiedział, że ze względu  na trwałość projektu inwestycji , która 

kończy się w lipcu, w tej sprawie można ponownie wnioskować po upływie tego 

terminu.  

 Radny Pan Kazimierz Butryn poruszył temat dzierżawy pastwiska w Podborku, 

zasugerował, aby w jakiś sposób nakłonić do podpisania  umowy  Pana, który wygrał 

przetarg na dzierżawę np. zwolnić go na pewien okres z opłaty za dzierżawę albo 

pomóc mu wyczyścić  ten teren aby pastwisko było zagospodarowane jak pastwiska  

w innych miejscowościach. Z-ca odpowiedział, że zasady określone w przetargu nie 

przewidują zwolnienia  z opłaty za dzierżawę,  w najbliższym czasie zostanie 

ponownie ogłoszony przetarg na dzierżawę tego pastwiska. 

 Radny Pan Andrzej Herdzik zgłosił brak znaków drogowych i  z nazwą ulic w 

Podborku. Z-ca odpowiedział, że sukcesywnie są robione schematy organizacyjne 

ruchu drogowego, więc  znaki będą stopniowo wymieniane i uzupełniane. 

 Radna Pani Cecylia Torba zgłosiła potrzebę wykoszenia rowu wzdłuż ulicy 

Folwarcznej w Pysznicy. 

 Przewodniczący Rady zgłosił  Z-cy Wójta potrzebę wykoszenia poboczy w kierunku 

Bąkowa. 

Ad 16. 

 

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

Na tym protokół zakończono. 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy: 

                                               

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 

 


