PROTOKÓŁ NR XLIV/2014
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 12 września 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. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. 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. 9 a –
podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
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. Złożona informacja została przyjęta przez radnych. Wójt
poinformował radnych o zmianach dotyczących budowy trasy rowerowej. Pismo w tej
sprawie zostanie odczytane w wolnych wnioskach.
Następnie Przewodniczący Rady wspólnie z Wójtem, złożyli podziękowania Panu
Tadeuszowi Kowalikowi - Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzakach za
wieloletnią współpracę, w związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na
emeryturę. Pan Tadeusz Kowalik również podziękował wszystkim za wspólpracę.
Wójt w związku z wyjazdem do Rzeszowa na posiedzenie sejmiku województwa poprosił
zebranych o ewentualne pytania.
W dyskusji glos zabrali:
- Radna Pani Elżbieta Świeca zgłosiła zły stan wyjazdu z ul. Nowej na drogę powiatową
w miejscowości Krzaki. Wójt odpowiedział, że weźmie pod uwagę zgłoszony problem.
O godz. 10.45 Wójt opuścił posiedzenie.
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 Łukasz Bajgierowicz zapytał się o pastwisko na którego koszenie zostaną
przeznaczone środki a także o osuwisko drogi w Targowisku.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że środki przeznaczone są na koszenie pastwiska
w Brandwicy. Odnośnie osuwiska w Targowisku wyjasnień udzielił Z-ca Wójta Pan
Aleksander Jabłoński.
- Radny Pan Witold Pietroniec zadał pytanie w sprawie kwoty przeznaczonej na trasy
rowerowe. Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień.
Uchwała Nr XLIV/274/2014 w wyniku głosowania 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 XLIV/275/2014 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. przedstawiła i omówiła
Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik odczytała także uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie pozytywnej opinii przedłożonej przez Wójta Gminy Pysznica informacji
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. Przewodniczący Rady nadmienił, że
informacja została dokładnie omówiona na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki
Finasowej Rady Gminy Pysznica.
Dyskusji nie było. Informacja została przyjęta przez radnych.

Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych
w Kłyżowie (dz. nr ewid. 2022/24 i nr 1941/43) stanowiących własność Leśnej Wspólnoty
Gruntowej Wiejskiej Wsi Kłyżów z przeznaczeniem na utworzenie drogi gminnej omówił
Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński. Sołtys Sołectwa Kłyżów nadmienił, że zebranie
wiejskie wyraziło pozytywną opinię w tej sprawie.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XLIV/276/2014 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w Pysznicy (dz. nr ewid. 729/2) stanowiącej własność Pani Danuty Mudy z przeznaczeniem
na utworzenie drogi gminnej przedstawił również Z-ca Wójta.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XLIV/277/2014 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu tj. działek położonych
w obrębie ewidencyjnym wsi Brandwica (Błonie) stanowiących własność Gminy Pysznica
omówił Z-ca Wójta. Sołtys Sołectwa Brandwica Pani Grażyna Młodożeniec nadmieniła, że
zebranie wiejskie wyraziło pozytywną opinię w tej sprawie.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XLIV/278/2014 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały)
Ad 9a.
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej działki
stanowiącej własność gminy Pysznica tj. działki nr ewid 1926/27 położonej w Kłyżowie na
rzecz właściciela przyległej nieruchomości – Pan Antoniego Marchuta przedstawił Z-ca
Wójta. Podjęcie uchwały w tej sprawie wiąże się z uregulowaniem stanu prawnego.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XLIV/279/2014 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały)

Ad 10.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady odczytał pisma, które wpłynęły do rady:
- odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli na wniosek rady
w sprawie odkrzaczenia i utrzymania w dobrym stanie poboczy dróg powiatowych,
- pismo z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sprawie
prośby o akceptację zamiennej trasy rowerowej w związku z możliwą koniecznością
ponownego wszczęcia procedury przetargowej dla zadani pn. „Trasy rowerowe
w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” wynikającej z przekroczenia












kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania.
Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Z-ca Wójta.
Radny Pan Kazimierz Butryn w nawiązaniu do budowy tras rowerowych nadmienił,
że przy współpracy gminy z powiatem oraz Lasami Państwowymi można utwardzić
drogę na odcinku Kuziory – Jastkowice, gdzie mogłaby przebiegać trasa rowerowa.
Radny Pan Czesław Pyz zwrócił uwagę na nienależyte odkrzaczenie drogi powiatowej
na odcinku od Palenia do mostu w miejscowości Jastkowice oraz zgłosił potrzebę
odkrzaczenia rzeki Bukowej. Zgłosił radnemu powiatowemu – Panu Stanisławowi
Paleń problem z powiększającym się progiem na moście na rzece Bukowa. Radny
zgłosił także potrzebę remontu drogi na ul. Cichej w Jastkowicach w części w której
nie jest położony asfalt.
Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca powiedział, że będzie ponowione pismo do
PZMIUW w Rzeszowie w sprawie odkrzaczenia rzeki Bukowej oraz w sprawie
konserwacji rzeki Pyszenka.
Radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał o dofinasowanie klubu sportowego LZS
Bukowa w związku z awansem do IV ligi.
Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, informując, że została zawarta umowa na
promocję gminy przez klub. Kwota przeznaczona na ten cel to 20 000 zł.
Radna Pani Grażyna Młodożeniec w imieniu mieszkańców ul. Reja poprosiła o
oznakowanie tej ulicy. Nadmieniła, że brak oznakowania zgłaszany był także na
zebraniu wiejskim. Z-ca Wójta odpowiedział, że weźmie zgłoszony problem pod
uwagę.
Radny Pan Witold Pietroniec złożył wniosek o odkrzaczenie skrzyżowania ul.
Konopnickiej z ul. Podkorzeniec w Kłyżowie. Z-ca odpowiedział, że teren jest
własnością prywatną i ten obowiązek ciąży na właścicielu nieruchomości.
Sołtys Sołectwa Bąków Pani Dorota Zięba zapytała o możliwość dowozu dzieci
z sołectwa do szkoły w Jastkowicach a także o możliwość postawienia znaku na
zakręcie przy placu zabaw, w związku z częstym przekraczaniem prędkości przez
pojazdy. Sołtys zwróciła się z prośbą o odkrzaczenie ulicy Orzeszkowej.
Z-ca Wójta odpowiedział, że zostanie wysłane pismo do PKS-u w sprawie dowozu
dzieci. Odnośnie odkrzaczenia drogi gminnej Z-ca poinformował, że zostanie
wysłany pracownik gminy, który wykosi pobocza.
Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń przypomniał radnym o złożeniu oświadczeń
majątkowych do 21 września 2014 r. w związku z zbliżającym się zakończeniem
kadencji rady.

Ad 11.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLIV sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich

Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Gorczyca

