PROTOKÓŁ NR XLV/2014
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 10 października 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. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Pysznica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Wolne wnioski i zapytania.
9. 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.

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 – Andrzej Herdzik
Radna – Maria Kowalik
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.
W dyskusji głos zabrali:

- Radny Pan Witold Pietroniec zapytał się na temat zwiększenia wydatków na trasy rowerowe
oraz o termin zakończenia tej inwestycji.
Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk udzielił wyjaśnień w tej sprawie.
Uchwała Nr XLV/280/2014 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 XLV/281/2014 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Informację o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Pysznica przedstawił Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Pan Artur Mierzwa. Informacja stanowi
załącznik do niniejszego protokołu. Wójt Gminy oraz Radny Pan Kazimierz Butryn odnieśli
się do w/w informacji.
Informacja została przyjęta przez radnych.

Ad 8
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał pisma, które wpłynęły do rady:
1) Pismo z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli w sprawie prośby
o wsparcie finansowe oraz zabezpieczenie środków finansowych
w przyszłorocznym budżecie gminy. Wójt Gminy udzielił wyjaśnień.
2) wniosek Pana Jerzego Strugalskiego z Pysznicy w sprawie podjęcia
skutecznych działąń mających na celu dokończenenia asfaltowania ulicy
Jedności Narodowej w Pysznicy.
 Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń poinformował radnych o rozmowie z Panem
Świecą z PZMIUW w Nisku w sprawie odkrzaczenia rzeki Bukowej. Z-ca Wójta Pan
Aleksander Jabłoński także wypowiedział się w tej sprawie.
 Radna Pani Cecylia Torba poprosiła, aby w przyszłym roku wziąść pod uwagę remont
ulicy Folwarcznej. Wójt Gminy odpowiedział, że jest to wniosek do budżetu.
 Radny Pan Czesław Pyz zgłosił wniosek w sprawie zamontowania koszy przy
przystankach autobusowych oraz poprosił o wyczyszczenie tablic ogłoszeniowych.
 Radny Pan Andrzej Herdzik zgłosił potrzebę położenia asfaltu na ulicy Zadole
w Podborku w kierunku nowego osiedla z pieniędzy ze sprzedaży działek oraz
potrzebę wykoszenia boiska, zwrócił uwagę na brak znaków drogowych oraz znaków
z nazwami ulic a także na zły stan parkingu przy cmentarzu w Pysznicy.
 Sołtys Sołectwa Bąków Pani Dorota Zięba podziękowała za dowóz dzieci
z sołectwa do szkoły w Jastkowicach.

Ad 9.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLV sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich

Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Gorczyca

