PROTOKÓŁ NR XLVI/2014
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 5 listopada 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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy Pysznica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia
wysokości podatku rolnego na rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2015.
11. Informacja o wynikach działalności Rady Gminy za okres kadencji 2010 –2014 r.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki
Społecznej Rady Gminy Pysznica za rok 2014.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego Rady Gminy Pysznica za rok 2014.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem
Komunalnym i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica za rok 2014.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej
Gminy Rady Gminy Pysznica za rok 2014.
16. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica za rok
2014.
17. Informacja Wójta z działalności za okres kadencji 2010-2014.
18. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pysznica.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji.
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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 (nieobecna: radna – Pani Elżbieta Świeca - nieobecność
usprawiedliwiona), wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał.

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do porządku obrad zostaje dodany pkt. 18 a –
Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń
majątkowych.
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 – Wiesław Ludyjan
Radna – Wiesław Miklus
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 XLVI/282/2014 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014 przedstawiła
Skarbnik Gminy – Pani Bogusława Sondej.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLVI/283/2014 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca przedstawił stawki podatku
od nieruchomości proponowane przez Wójta oraz poszczególne komisje rady, po czym
poddał pod głosowanie proponowane stawki.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLVI/284/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad 8
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości
podatku rolnego na rok 2015 przedstawił Przewodniczący Rady. Przedstawił on także
propozycje stawek poszczególnych komisji rady oraz poddał pod głosowanie propozycję
Wójta proponującego obniżenie średniej ceny skupu żyta do 44,00 zł za 1dt, czyli tak jak
w poprzednim roku.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLVI/285/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych
głosowało za projektem uchwały).

Ad 9
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2015 przedstawił Przewodniczący Rady, który przedłożył propozycje poszczególnych
komisji.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLVI/286/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad 10
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2015 przedstawił Przewodniczący Rady.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLVI/287/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad 11
Informację o wynikach działalności Rady Gminy za okres kadencji 2010 –2014 r. przedstawił
Przewodniczący Rady.Uwag nie zgłoszono. Informacja została przyjęta przez radnych.
Ad 12
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady
Gminy Pysznica za rok 2014 przedstawiła Przewodnicząca Komisji - Pani Cecylia Torba.
Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 13
Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady
Gminy Pysznica za rok 2014 przedstawił Przewodniczący Komisji - Pan Łukasz
Bajgierowicz. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 14
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym
i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica za rok 2014 przedstawił Przewodniczący
Komisji – Pan Kazimierz Tofil. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 15
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy Rady Gminy
Pysznica za rok 2014 przedstawił Przewodniczący Komisji - Pan Kazimierz Butryn. Uwag nie
zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 16
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica za rok 2014 przedstawił
Przewodniczący Komisji – Pan Czesław Pyz. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało
przyjęte.
Ad 17
Następnie Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk przedstawił informację ze swojej działalności za
okres kadencji 2010-2014. Uwag nie zgłoszono. Informacja została przyjęta przez radnych.

Ad 18
Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pysznica przedstawił Kierownik
Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora. Informacja została przyjęta przez
radnych bez uwag.
Ad 18a
Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał informację dotyczącą
oświadczeń majątkowych radnych. Informacje zostały przyjęte przez radnych.
Ad 19
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał pisma, które wpłynęły do rady:
1) wniosek z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli w sprawie prośby
rozważenia możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2015
nieruchomości użytkowanych na potrzeby Policji na terenie gminy;
2) pismo z Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli dotyczące odwodnienia
drogi powiatowej nr 1021R Jastkowice-Stalowa Wola (ul. Mickiewicza);
3) wniosek Przedsiębiorstwa Molter Sp. Z o.o. z Rudnej Małej w sprawie
odstapienia od naliczania kary za opóźnienie wykonania robót dotyczących
przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Pysznica: ul. Miła oraz
ul. Jasna Polana, uzasadniony min. niesprzyjającymi warunkami
atmosferycznymi.
W dyskusji Radny Pan Witold Pietroniec zapytał o plac przy cmentarzu
w Pysznicy na którym w/w firma składowała materiał. Wyjaśnień w tej
sprawie udzielił Wójt oraz Z-ca Wójta. Nastepnie Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy pozytywnie rozpatrzyła
wniosek ( 7 radnych głosowało „za”, 3 radnych „przeciw”, 4 głosy
„wstrzymujące się”);
 Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń przedstawił wniosek Starosty Stalowowolskiego
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2015 r.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku którego Rada pozytywnie
zaopiniowała projekt ( 12 radnych głosowało „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”).

Ad 20.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLVI sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich

Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Gorczyca

