PROTOKÓŁ NR XIV/2015
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 4 grudnia 2015 r.
W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.
Porządek obrad sesji:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Powołanie komisji uchwał i wniosków.
Informacja Wójta z działalności między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pysznica.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
przetargu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2016-2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez
radnych jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący złożył życzenia imieninowe Pani Barbarze Żywczak Dyrektor
Domu Kultury w Pysznicy.
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 – Czesław Pyz
Radny – Krzysztof Skrzypek
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 3 działki w Pysznicy (1 w Podborku, 2 na Słotwinach) na łączną kwotę
154 200, 00 zł,
- Gmina Pysznica znalazła na wstępnej liście rankingowej w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych do którego została zgłoszona ulica Folwarczna,
- opracowywany jest obecnie projekt przebudowy drogi gminnej przy której znajduje się
urząd wraz z chodnikiem i parkingiem, który zostanie złożony gdy będzie ogłoszony nabór
wniosków na dofinansowanie w ramach PROW,
-złożony został wniosek na dofinansowanie do Ministra Kultury przez Panią Dyrektor Domu
Kultury w Pysznicy na przystosowanie pozostałej części budynku urzędu pod działalność
Domu Kultury,
- przeprowadził wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy rozmowę z Komendantem
Powiatowym Policji w Stalowej Woli Panem Lucjanem Maczkowskim dotyczącą
pomieszczeń przeznaczonych dla Posterunku w Pysznicy,
-zaapelował w imieniu Kierownika Posterunku Policji w Pysznicy do wszystkich, którzy
wynajmują pomieszczenia będące w zasobach gminy Pysznica aby zgłaszali organizowanie
imprez policji,
-dotychczas nie prowadzono rozmów w sprawie komunikacji MKS na terenie gminy,
- trwają prace przy budowie kanalizacji w Olszowcu,
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.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec poprosił o udzielenie informacji dotyczących zwiększenia
planu na remonty dróg oraz dotyczące prowizji za udostępnienie danych osobowych. Pani
Skarbnik odpowiedziała, że w USC przedsiębiorcy występują o wskazanie miejsca
zamieszkania niektórych osób, które jest odpłatne, od tego jest prowizja w wysokości 5 %,
pozostała suma odprowadzana jest do budżetu państwa. Odnośnie remontu dróg Wójt
poinformował, że kwota w wysokości 74 000 zł po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego zostanie przeznaczona na budowę drogi
i przepustów na Słotwinach w Pysznicy.
Po dyskusji uchwała Nr XIV/77/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15
radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej przedstawiła Skarbnik Gminy – Pani Bogusława Sondej.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XIV/78/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu
nieruchomości tj. działki Nr 4571/8 o pow. 0,0527 ha przeznaczonej pod budownictwo
jednorodzinne i Nr 4571/9 o pow. 0,1793 ha pod budownictwo usługowe, położonej w
obrębie ewidencyjnym wsi Pysznica w sołectwie Sudoły, stanowiącej własność Gminy
Pysznica omówił Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński. Nadmienił, że zebranie wiejskie
sołectwa wyraziło zgodę na zbycie w/w nieruchomości.
Dyskusji nad projektem nie było.

Uchwała Nr XIV/79/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu tj.
działki rolnej Nr 1723 o pow. 1,11 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Jastkowice
przy ul. Polnej, stanowiącej własność Gminy Pysznica przedstawił również Z-ca Wójta.
Nadmienił, że gmina wystąpiła o warunki zabudowy dla tej działki, ale otrzymała negatywną
decyzję ze względu, że jest to 3 klasa użytków rolnych i jest to teren zalewowy. Dodał także,
że temat omawiany był na Komisji Rolnictwa.
W dyskusjo głos zabrali:
- radny Pan Kazimierz Butryn zasugerował aby powstrzymać się na razie od sprzedaży ze
względu, że jest to działka rolna, więc cena nie będzie wysoka, w przyszłości może zmienią
się przepisy i nie będzie to teren zalewowy. Wójt odpowiedział, że przepisy nie zmienią się.
- Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Pana Czesława Pyza również jako sołtysa wsi
Jastkowice jakie ma zdanie w tej sprawie. Radny odpowiedział że działka ta była używana
przez nauczycieli szkoły w Jastkowicach, natomiast obecnie jest to nieużytek i nie widzi
przeszkód co do sprzedaży.
Po dyskusji uchwała Nr XIV/80/2015 została przyjęta przez radnych (12 radnych głosowało
„za”, 3 głosy „wstrzymujące się”).
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2016-2018 przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy – Pani
Teresa Kudłacik.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Gminy zapytał o asystenta rodziny. Kierownik odpowiedziała,
że obowiązkiem ustawowym gminy jest zatrudnienie asystenta, który opiekuje się rodzinami
z problemami, współpracuje z pracownikami socjalnymi oraz uczestniczy w pracach zespołu
interdyscyplinarnego.
Po dyskusji uchwała Nr XIV/81/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15
radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 również omówiła
Pani Kierownik OPS w Pysznicy.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że skala zjawisk przemocy na terenie gminy
wzrasta także przemocy dotyczącej dzieci. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
radna Pani Elżbieta Paluch odpowiedziała, że nie można mówić o wzroście dlatego,
że zachodzi wzrost w społeczeństwie przemocy, tylko ze względu, że zaczął działać zespół
i mówi się o przemocy, policja ma obowiązek założenia niebieskiej karty jeśli interweniuje
w terenie, w związku z tym z roku na rok jest coraz więcej niebieskich kart, więc
świadomość w społeczeństwie wzrasta, że można zwrócić się o pomoc. Jeśli chodzi o dzieci
to one nie są dotknięte przemocą, tylko są świadkami przemocy i dlatego są wykazane.
Po dyskusji uchwała Nr XIV/82/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15
radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 10.

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał pisma, które wpłynęły do Rady
Gminy:
1) Wniosek mieszkańców ulicy Fedorowskiego w Jastkowicach w sprawie
wyasfaltowania dalszego odcinka przedmiotowej drogi. Po dyskusji
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby w/w wniosek oraz
wcześniej złożoną przez mieszkańców ulic: Fedorowskiego i Bocznej w
Jastkowicach petycję w sprawie rozbudowy kanalizacji jako wnioski do
budżetu przekazać na komisje, które w grudniu będą omawiać projekt
budżetu na 2016 rok. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w
wyniku, którego 12 radnych głosowało „za”, 1 głos „wstrzymujący się”
(w głosowaniu nie brali udziału chwilowo nieobecni radni: Pani Elżbieta
Paluch oraz Pan Krzysztof Skrzypek).
2) Pismo z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli w sprawie opinii
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie dotyczącej poprawy
warunków lokalowych miejscowej policji,
3) Odpowiedź z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
na wniosek w sprawie lokalizacji oznakowania przejścia dla pieszych w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin - Stalowa Wola w rejonie
przystanku autobusowego w Brandwicy, informujące, że projektant nie
wskazał zasadności usytuowania przejścia dla pieszych w w/w miejscu.
Wójt dodał, że wpłynęło także pismo do urzędu z Podkarpackiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sprawie opracowania przez gminę
schematu organizacyjnego ruchu wraz z przejściem dla pieszych w
Brandwicy, który później zostanie przez zarząd zaopiniowany a także że
należy ponowić wniosek w sprawie lokalizacji w/w przejścia dla pieszych
w Brandwicy.
 Przewodniczący poprosił aby radni, którzy otrzymali uwagi do oświadczeń
majątkowych złożyli wyjaśnienia i uzupełnienia.
Ad 11.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XIV sesji.
Na tym protokół zakończono.
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