PROTOKÓŁ NR XLIII/2014
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 30 czerwca 2014 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 rok 2014.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Pysznica.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Pysznica za 2013 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
Wójta Gminy Pysznica sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013.
9. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Pysznica za 2013 rok.
10. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie
wykonania budżetu Gminy Pysznica za rok 2013.
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 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
gminy Pysznica za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży działek w obrębie ewidencyjnym wsi Kłyżów.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. 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 poinformował, że do porządku obrad zostaje dodany pkt. 14 a –
podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pysznica” ks. kanonikowi
Andrzejowi Sekulskiemu oraz pkt. 14 b - podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu
„Zasłużony dla Gminy Pysznica” ks. kanonikowi Tadeuszowi Machowi.

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 – Rafał Tofil
Radna – Cecylia Torba
Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń
Ad 4.
Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Wójt
Gminy Pan Tadeusz Bąk. Złożona informacja została przyjęta przez radnych.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 przedstawiła Skarbnik
Gminy – Pani Bogusława Sondej.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLIII/266/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pysznica przedstawiła Skarbnik Gminy – Pani Bogusława Sondej.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLIII/267/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Sprawozdanie finansowe gminy Pysznica za 2013 r. składające się z:
- sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 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 czym
Przewodniczący Rady– Pan Józef Gorczyca na Sesji Rady Gminy poinformował,
że sprawozdania były rozpatrywane na poszczególnych komisjach i zapytał
o ewentualne uwagi.
Dyskusji nad sprawozdaniem nie było.
Ad 8.
Uchwałę Nr XVI/84/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Pysznica

sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Dyskusji nie było.
Ad 9.
W sprawie informacji o stanie mienia Gminy Pysznica za 2013 rok głos zabrał
Przewodniczący Rady Gminy – pan Józef Gorczyca, która poinformował, że informacja
została dokładnie omówiona na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy
Pysznica.
W związku z tym pytań oraz uwag nie zgłoszono.
Ad 10.
Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie wykonania budżetu Gminy
Pysznica za rok 2013 przeczytał Przewodniczący tej Komisji – Pan Czesław Pyz.
Dyskusji nie było.
Ad 11.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica Pan Czesław Pyz przedstawił
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica z dnia 3 czerwca 2014 r. o udzielenie
Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013 wraz
z uzasadnieniem.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr XVI/151/2014 z dnia 12
czerwca 2014 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 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu odczytał Przewodniczący
Rady Gminy.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLIII/268/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2013 odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLIII/269/2014 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 2013 r.

Ad 14.
Projekty uchwał w sprawie sprzedaży działek w obrębie ewidencyjnym wsi Kłyżów:
Nr 2804/1, 2804/2 (położonych na Zagórze) oraz Nr 2717/2 (położonej pomiędzy Borkiem
a Krzakami), stanowiących własność gminy omówił Wójt Gminy – Pan Tadeusz Bąk.
Nadmienił, że zebranie wiejskie sołectwa Kłyżów wyraziło zgodę na sprzedaż tych działek.

W dyskusji glos zabrali:
- Radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się o klasyfikację działki położonej pomiędzy
Borkiem a Krzakami. Wójt udzielił informacji.
Uchwały: Nr XLIII/270/2014 oraz Nr XLIII/271/2014 zostały przyjęte przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektami uchwał).

Ad 14a.
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pysznica” ks. kanonikowi
Andrzejowi Sekulskiemu przedstawił Wójt Gminy, na którego wniosek podejmowana jest
uchwała. Wójt nadmienił, że Komisja Oświaty, Zdrowia , Kultury i Opieki Społecznej Rady
Gminy Pysznica pozytywnie zaopiniowała projekt.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLIII/272/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).

Ad 14b.
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pysznica” ks. kanonikowi
Tadeuszowi Machowi omówił Wójt Gminy. Wójt zaznaczył, że projekt tej uchwały także
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLIII/273/2014 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 pismo, które wpłynęło od
Studenckiego Klubu Polskiego w Żytomierzu w sprawie wsparcia i udzielenia pomocy
przesiedleńcom z Ukrainy.
Przewodniczący poinformował także, że została rozdana radnym informacja
dotycząca Karty Dużej Rodziny, której program skierowany jest dla rodzin
wielodzietnych. Wójt wypowiedział się odnośnie w/w Karty.
 Wójt Gminy udzielił informacji nt. spotkania w Urzędzie Marszałkowskim
dotyczącego budowy ścieżek rowerowych, z którego wynika, że urząd chce przekazać
część realizacji tego zadania gminom. Po dyskusji z radnymi Wójt poinformował, że
nie wyraża zgody na przejęcie części w/w zadania.
 Radny Pan Wiesław Ludyjan zwrócił się z prośbą do Radnego Powiatu
Stalowowolskiego Pana Stanisława Palenia o zgłoszenie potrzeby odkrzaczenia drogi
powiatowej na Rudę Jastkowską. Przewodniczący Rady zgłosił również zły stan
poboczy przy drogach powiatowych. Następnie zarządził głosowanie w sprawie
wystosowania pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli w sprawie tych
wniosków, w wyniku czego zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało „za”)
 Radny Pan Wiesław Miklus w związku z awansem LZS Bukowa Jastkowice do IV ligi
zapytał o możliwość udzielenia klubowi piłkarskiemu przez gminę dotacji. Wójt

odpowiedział, że Pani Skarbnik musi sprawdzić czy istnieje możliwość prawna, która
będzie podstawą do udzielenia takiego dofinansowania.
 Radny Pan Kazimierz Butryn zapytał czy Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
udzieliło odpowiedzi w sprawie wysłanego wniosku dotyczącego modernizacji drogi
powiatowej na odcinku Kuziory – Jastkowice. Wójt odpowiedział, że nie przyszła
jeszcze odpowiedź w tej sprawie. Przewodniczący nadmienił, że Radny Powiatu Pan
Stanisław Paleń poruszy tę kwestię jeszcze na posiedzeniu rady powiatu.
 Sołtys sołectwa Olszowiec Pan Jakub Kapuściński zgłosił zły stan poboczy
w Olszowcu. Przewodniczący Rady odpowiedział, że takie uwagi na bieżąco są
zgłaszane są do Zarządu Dróg Powiatowych. Sołtys poruszył także kwestię
transformatora i oświetlenia ulicznego w Rędzinach. Odpowiedzi udzielił Wójt
Gminy, informując, że rozmawiał w tej sprawie
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. Powyższą
informację potwierdził Pan Przewodniczący Rady.

Ad 16.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLIII sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Gminy:

Marta Gleich

Józef Gorczyca

