PROTOKÓŁ NR XVI/2016
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 22 stycznia 2016 r.
W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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 uchwalenia budżetu gminy Pysznica na rok 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pysznica na rok 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości
Pysznica.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Pysznica za rok 2015 r.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki
Społecznej Rady Gminy Pysznica za rok 2015.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego Rady Gminy Pysznica za rok 2015.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem
Komunalnym i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica za rok 2015.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej
Gminy Rady Gminy Pysznica za rok 2015.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica za rok 2015.
Wolne wnioski i zapytania.
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 zostaje dodany pkt 7a – podjęcie uchwały
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów.
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:
Radna – Cecylia Torba
Radny – Łukasz Bajgierowicz
Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń.
Ad 4.
Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Wójt
Gminy Pan Tadeusz Bąk. Poinformował radnych, że:
- sprzedano 4 działki na osiedlu Słotwiny oraz jedną za tuczarnią pod linią wysokiego
napięcia, całość za kwotę 264 620, 00 zł, II tura nastąpi w miesiącu lutym: są to działki
położone w sąsiedztwie składowiska odpadów,
- wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż 2 działek położonych na pastwisku
w sołectwie Sudoły,
- została wycofana z przetargu działka położona na Łonikach w Jastkowicach, ponieważ
okazało się, że ta działka została pomniejszona o 1 ar, który został zajęty pod ścieżkę
rowerową, w związku z powyższym zmieniła się jej powierzchnia i nr więc należy podjąć
nową uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na jej sprzedaż,
- działka rolna położona przy ulicy Polnej w Jastkowicach jest w fazie wyceny,
- odbiory ścieżek odbyły się po koniec grudnia, pracownicy urzędu nie uczestniczyli
w odbiorze tras tylko w odbiorze MORU (miejsca obsługi rowerów).
- marszałek województwa podkarpackiego poszukuje głównego operatora sieci
szerokopasmowej,
-odnośnie zgłoszonej na ostatniej sesji przez sołtysa Sołectwa Olszowiec tamie na rzece
zrobionej przez bobry, bobry są pod ochroną żadnych działań w sprawie rozwalenia tam
z ramienia gminy/urząd nie podejmie.
- znak z ograniczeniem prędkości do 30 został wkopany a reszta zgłoszonych znaków została
zamówiona,
Pan Wójt poprosił o ewentualne pytania, ponieważ musi wcześniej opuścić posiedzenie ze
względu na umówione spotkanie z prezydentem Stalowej Woli.
W dyskusji głos zabrali:
- radna pani Cecylia Torba zapytała czy rozpoczęta budowa przy ul Ks. Władysława Szubargi
w Pysznicy dotyczy stacji benzynowej. Wójt odpowiedział, że RIA Jamnica buduje w tym
miejscu stację benzynową. Wójt dodał, że zostały wydane warunki zjazdu dla Firmy PHU
Oktan Pana Bednarza, który obecnie zawiesił postepowanie w sprawie wydania decyzji na
budowę stacji benzynowej w pobliżu nowopowstałego przejścia dla pieszych przy ul Ks.
Władysława Szubargi,
Wójt poinformował o wczorajszym spotkaniu z przedstawicielem firmy PHILIPS w sprawie
oświetleń ledowych przejść dla pieszych, który ma przygotować kosztorys wykonania
inteligentnego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Ks
Władysława Szubargi. Dodał, że po wycenie będzie rozmawiał z powiatem w sprawie
wykonania tego oświetlenia w ramach zadań wspólnych.
- na prośbę Przewodniczącego Pan Ryszard Szado omówił warunki zjazdu do planowanej
stacji benzynowej w pobliżu nowopowstałego przejścia dla pieszych przy ul Ks. Władysława
Szubargi: przy wjeździe i wyjeździe z planowanej inwestycji są tylko prawoskręty, nie ma
lewoskrętów, wszystkie lewoskręty aby nie tamować ruchu będą odbywać się przez drogę
gminną ulicę Hutniczą, ponadto dodatkowy pas ruchu jako zjazd z prawoskrętu oraz
przesunięcie zatoki autobusowej.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek w kwestii oświetlenia przejść dla pieszych zgłosił potrzebę

oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej z ulicą 1000-lecia
w Jastkowicach, powstałego przy realizacji ścieżki rowerowej, ponieważ skrzyżowanie nie
jest oświetlone więc jeśli będzie realizowane oświetlenie inteligentne to przydałoby się w tym
miejscu je wykonać.
- Dyrektor Zespołu Szkół w Jastkowicach Pan Bogdan Dziuba zgłosił także potrzebę
wykonania takiego oświetlenia przejścia dla pieszych przy szkole w Jastkowicach.
Wójt odpowiedział, że nie wie jakie będą koszty wykonania tego oświetlenia, zasugerował
aby takie wnioski składać do powiatu.
Złożona informacja została przyjęta przez radnych
Ad 5.
Przedstawienie projektu budżetu i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przez Panią Skarbnik
odbyło się na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Pysznica. Skarbnik
Gminy – Pani Bogusława Sondej na posiedzeniu rady przedstawiła autopoprawkę do projektu
budżetu oraz odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą projektu budżetu
Następnie przewodniczący z poszczególnych komisji statutowych odczytali informacje
dotyczące projektu budżetu.
Dyskusji nad projektem budżetu i jego autopoprawką nie było.
Uchwała Nr XVI/88/2016 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Wójt Gminy – Pan Tadeusz Bąk podziękował radnym za uchwalenie budżetu na 2016 rok.
Wójt dodał także, że ma obawy co do wykonania budżetu w takiej wysokości, związane są
z wprowadzeniem świadczenia 500+, które nie wiadomo jak będzie finansowane,
z zwiększeniem kwoty wolnej od podatku a także planowanymi podwyżkami dla nauczycieli.
Kierownik GZOSIP w Pysznicy Pan Artur Mierzwa poinformował, że w ubiegłym roku
dopłacono około 120 000 zł do wynagrodzeń nauczycieli w ramach art. 30 Karty Nauczyciela.
Wójt poinformował także o centralizacji podatku VAT w gminie, w związku z tym w ramach
swoich pracowników księgowości utworzył dodatkowe stanowisko pracy do rozliczenia
podatku VAT, do tej pory wszystkie jednostko organizacyjne same rozliczały podatek VAT.
Ad 6.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pysznica został przedstawiony przez Skarbnik Gminy – Pani Bogusławę
Sondej na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Pysznica. Pani Skarbnik
na sesji szczegółowo omówiła treść uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz
z załącznikami i objaśnieniami.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XVI/89/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały)

Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Pysznica.
omówił Wójt Gminy. Nadmienił, że zebranie wiejskie Sołectwa Pysznica przyjęło w/w
uchwałę.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XVI/90/2016 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).

Ad 7a.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Kierownika GZOSIP w Pysznicy o udzielenie
informacji dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów
dla poszczególnych kryteriów. Pan Artur Mierzwa Kierownik GZOSIP w Pysznicy
poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej ustaliła nowe
kryteria, w zasadzie zmieniły się dwa kontrowersyjne kryteria: miejsce zatrudnienia rodziców
kandydata oraz posiadanie przez kandydata dziadków. Następnie Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej - Pani Cecylia Torba omówiła kryteria
ustalone przez Komisję.
W dyskusji głos zabrali:
-radny Pan Kazimierz Butryn zapytał czy dwa niepubliczne przedszkola znajdujące się na
terenie gminy korzystają z dopłat dofinansowania do pobytu dzieci w tych przedszkolach. Pan
Artur Mierzwa i Skarbnik Gminy odpowiedzieli, że niepubliczne przedszkole w Jastkowicach
korzysta już z dotacji, natomiast niepubliczne przedszkole w Pysznicy będzie mogło
skorzystać od września.
- Przewodniczący Rady zapytał o liczbę osób uczęszczających do przedszkola
w Jastkowicach. Dyrektor Zespołu Szkół w Jastkowicach Pan Bogdan Dziuba odpowiedział,
że około 11-12 dzieci.
Po dyskusji uchwała Nr XVI/91/2016 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15
radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 8.
Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
przedstawił Przewodniczący Pan Józef Gorczyca. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało
przyjęte.
Ad 9.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady
Gminy Pysznica za rok 2015 przedstawiła Przewodnicząca Komisji - Pani Cecylia Torba.
Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 10.
Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady
Gminy Pysznica za rok 2015 przedstawił Przewodniczący Komisji – Pan Kamil Kuśmider.
Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 11.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym
i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica za rok 2015 przedstawił Przewodniczący
Komisji – Pan Kazimierz Tofil. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 12.
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy Rady Gminy
Pysznica za rok 2015 przedstawił Przewodniczący Komisji - Pan Czesław Pyz. Uwag nie
zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 13.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica za rok 2015 przedstawił
Przewodniczący Komisji – Pan Kazimierz Butryn. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie
zostało przyjęte.

Ad 14.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał pismo z Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie z prośbą o przekazanie ewentualnych propozycji
możliwości przyjęcia osób polskiego pochodzenia, które Rząd Polski ewakuował w
dniu 23 listopada 2015 r. ze wschodniej Ukrainy, tj. Mariupola i jego okolic. Po
dyskusji radni zdecydowali aby pozostawić wniosek bez odpowiedzi co jak wynika
z w/w pisma jest równoznaczne z negatywnym stanowiskiem samorządu gminnego
w sprawie przyjęcia tych osób (11 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”).
 Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński poinformował, że dzisiaj do urzędu wpłynął
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ulic Szubargi, Folwarcznej
i Ziarny, którego wyłożenie odbyło się w dniach 23.11.2015-21.12.2015 r., co do
którego nie było zgłoszonych zastrzeżeń, w związku z powyższym projekt uchwały w
sprawie jego uchwalenia zostanie przygotowany na następną sesję, wszystkie
dokumenty z nim związane są dostępne do wglądu u Pani Jarosz. Z-ca poinformował
również o pojawieniu się na stronie internetowej urzędu systemu informacji
przestrzennej, którego wykonanie zlecone było zewnętrznej firmie, program zawiera
numery porządkowe nieruchomości, połączony jest z gminnymi
planami
zagospodarowania przestrzennego oraz geoportalem powiatu stalowowolskiego
i ogólnopolskim, dane automatycznie są aktualizowane., program jest szeroki, wkrótce
będzie także możliwość wykazania gruntów gminnych do sprzedaży, każdy kto
będzie chciał kupić działkę gminną, w ogłoszeniu będzie mógł sprawdzić jej
położenie.
 Przewodniczący Rady zapytał czy w urzędzie już funkcjonuje bezpłatny punkt obsługi
prawnej. Z-ca odpowiedział, że tak. Sekretarz dodał, że w każdy czwartek i piątek
w godz. 12-16 w pok. Nr 3 przyjmuje bezpłatnie radca prawny. Radna Pani Elżbieta
Paluch nadmieniła, że z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać: seniorzy, osoby
posiadające Kartę Dużej Rodziny czy osoby korzystające z pomocy społecznej.
 Pan Stanisław Baska z Firmy Doradczej BAS, która została wybrana do opracowania
nowej strategii przedstawił założenia przygotowywanej aktualizacji Strategii Rozwoju
Gminy Pysznica na lata 2016 – 2022, rozdał zebranym aktualny harmonogram prac
oraz formularz ankiety dotyczącej kierunków rozwoju Gminy. Poinformował, że
planowany termin przedłożenia Radzie Gminy dokumentu tj. 30 kwietnia 2016r.
Radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał czy ankiety będą dostępne także w wersji
elektronicznej. Pan Baska odpowiedział, że będzie można pobrać je ze strony
internetowej urzędu i odesłać wypełnione na adres e-mailowy.
 radny Pan Czesław Pyz zapytał czy będzie podjęta nowa uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż działki na Łonikach w Jastkowicach. Z-ca Wójta
odpowiedział, że w związku ze zmianą nr i powierzchni działki ze względu na zajęcie
części tej działki pod ścieżkę rowerową zostanie podjęta nowa uchwała, której projekt
będzie przygotowany na następną sesję.
.
Ad 15.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XVI sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Gminy:

Marta Gleich

Józef Gorczyca

