PROTOKÓŁ NR XLII/2014
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 30 maja 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 2014 r.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pysznica.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2014 Powiatowi
Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Dom
Kultury w Pysznicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
taryf.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu Stalowowolskiego.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. 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 14 radnych (nieobecny: radny – Pan Łukasz Bajgierowicz - nieobecność
usprawiedliwiona), wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad, który został 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 – Elżbieta Świeca
Radny – Kazimierz Tofil
Sekretarz Gminy - Stanisław Paleń
Ad 4.
Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Wójt
Gminy. Złożona informacja została przyjęta przez radnych.
W dyskusji głos zabrali:
 Radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się w sprawie zmian dotyczących przyznawania

zasiłku opiekuńczego i czy wszystkim przywrócono prawo do zasiłku. Odpowiedzi
udzieliła Kierownik OPS w Pysznicy Pani Teresa Kudłacik, która wyjaśniła, że zasiłek
opiekuńczy będzie zwrócony wszystkim, którzy posiadali do niego uprawnienia.
Należności wraz z odsetkami będą zwracane za okres od lipca ubiegłego roku do teraz.
 Przewodniczący Pan Józef Gorczyca poinformował radnych o rozmowie z radnym
sejmiku województwa Panem Zygmuntem Cholewińskim w sprawie ścieżek rowerowych,
które mają być wykonane do 2015 roku. Nadmienił, że Urząd Marszałkowski w celu
oszczędności chciał zmienić projekt, aby nie robić kładki na rzece Bukowej, ale gmina nie
zgodziła się na ustępstwa.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 przedstawiła Skarbnik
Gminy – Pani Bogusława Sondej.
W dyskusji głos zabrali:
 Radny Pan Kazimierz Tofil zapytał o zdjętą kwotę z budowy kanalizacji w Olszowcu.
Wójt Gminy odpowiedział, że w związku z tym, że pozwolenie na budowę ważne jest do
przyszłego roku i jest to kosztowna inwestycja, gmina poczeka na nabór wniosków na
dofinansowanie tej inwestycji, ponieważ zdjęta kwota wystarczyłaby na budowę krótkiego
odcinka kanalizacji.
 Radny Pan Witold Pietroniec zapytał o wielkość parkingu przy Ośrodku Zdrowia w
Pysznicy i czy projekt obejmuje parking przy nowym budynku Urzędu Gminy.
Wójt Gminy odpowiedział, że parking obejmuje tylko otoczkę wokół budynku Ośrodka
Zdrowia i Ośrodka Pomocy Społecznej.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLII/260/2014 została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pysznica przedstawiła Skarbnik Gminy.
W dyskusji głos zabrali:
 Przewodniczący Pan Józef Gorczyca zapytał o termin zakończenia projektu PSeAP.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w/w projekt, który koordynuje Urząd Marszałkowski
powinien zakończyć się w tym roku.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLII/261/2014 została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2014 Powiatowi
Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego omówił Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk.
Poinformował radnych, że pomoc finansowa przekazana w formie dotacji w kwocie 7 000
tys, udzielona będzkie na dofinasowanie zadania pn. „ Zakup urządzenia kontrolno –
pomiarowego do sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP w Stalowej Woli”.
Dyskusji nad projektem nie było.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLII/262/2014 została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 8.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Dom Kultury
w Pysznicy przedstawiła Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy Pani Barbara Żywczak. Wójt
Gminy udzielił wyjaśnień w tej sprawie.
Dyskusji nad projektem nie było.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLII/263/2014 została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 9.

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
przedstawił Przewodniczący Pan Józef Gorczyca. Nadmienił, że Prezes ZGK Sp. Z o. o.
w Pysznicy Pan Jan Ślusarczyk wystapił z wnioskiem do Rady Gminy o przedłużenie czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf, który został pozytywnie zaopiniowany przez
wszystkie komisje.
Dyskusji nad projektem nie było.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLII/264/2014 została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu Stalowowolskiego omówił Sekretarz Gminy Pan Stanisław
Paleń. Nadmienił, że jest to uchwała porządkująca w związku z wyborami samorządowymi,
które odbędą się jesienią. Wójt Gminy uzupełnił, że Gmina Stalowa Wola traci 1 mandat na
rzecz gmin: Pysznica, Bojanów i Zaklików.
Dyskusji nad projektem nie było.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLII/265/2014 została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 11.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Wójt poinformował radnych o wydaniu w ramach małych projektów książki pt.
„Nasza Mała Ojczyzna Kłyżów” napisanej przez ks. kanonika Andrzeja Sekulskiego,
która opisuje historię parafii Kłyżów. Wydanie książki związane jest z jubileuszem 40
– lecia parafii, który będzie obchodzony 15 sierpnia tego roku w odpust parafialny.
 Radny Pan Wiesław Ludyjan zadał pytanie w sprawie związanej z wylewaniem rzeki
Bukowej podczas intensywnych opadów, zasugerował, aby wody kierować na tereny
kopalni piasku u Pana Jana Palenia w Jastkowicach, zapytał także czy istnieje
możliwość wybudowania zbiornika retencyjnego koło rzeki Bukowej w Jastkowicach
oraz komu należałoby to zgłosić. Pan Przewodniczący odpowiedział, że takie sprawy
zgłasza się do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
Wójt powiedział, że przy takich nawałnicach jakie coraz częściej się zdarzają nawet
taki zbiornik nie pomoże.
Na prośbę Przewodniczącego Radny Pan Czesław Pyz poinformował radnych o
spotkaniu z Podkarpackim Zarządem Urządzeń Wodnych i Melioracji w sprawie
odkrzaczenia rzeki Bukowej.

 Radny Pan Wiesław Miklus zwrócił uwagę na problem złego odwodnienia ul. Armii
Krajowej w Jastkowicach. Podczas opadów studzienki nie nadążają i woda spływa na
ul. 1000-lecia. Wójt zaznaczył, że jest to droga powiatowa, a także że nie ma gdzie tej
wody odprowadzić, natomiast zamontowane studzienki sprawdzają się przy małych
opadach. Przewodniczący także nadmienił, że coraz więcej jest terenów
wyasfaltowanych i wykostkowanych, w związku z czym woda nie ma gdzie się
wsiąkać.
 Radna Pani Cecylia Torba w imieniu mieszkańców ulicy Folwarcznej, Marii Bourdon
i Por. Jana Rostka w Pysznicy podziękowała za dobrze przeprowadzoną akcję
związaną z wypompowaniem wody opadowej zorganizowaną przez komendanta
i strażaków OSP w Pysznicy,
 Radny Pan Kazimierz Butryn zwrócił uwagę na zły stan frontowych schodów do
budynku USC, pytając czy jest planowany ich remont.
Wójt Gminy odpowiedział, że w tym roku urząd przeniesie się do nowego budynku,
a remont tych schodów nie opłaca się, najlepszym wyjściem jest ich zburzenie
i zamontowanie ażurowych schodów, na które nie ma środków finansowych
w budżecie. Z-ca Wójta także udzielił wyjaśnień w tej sprawie.
 Radny Pan Andrzej Herdzik zwrócił uwagę na zły stan drogi za cmentarzem przy
ulicy Sosnowej w Pysznicy. Wójt Gminy udzielił wyjaśnień w tej sprawie.
 Sołtys Sołectwa Olszowiec Pan Jakub Kapuściński podziękował za koszenie poboczy,
Ad 12.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLII sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Przewodniczący Rady Gminy:
Marta Gleich

Józef Gorczyca

