PROTOKÓŁ NR XXXIII/2013
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 13 sierpnia 2013 r.
W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.
Porządek obrad sesji:
1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.

Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

3.

Powołanie komisji uchwał i wniosków.

4.

Informacja Wójta z działalności między sesjami.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2014 na opracowanie
planu zagospodarowania przestrzennego.

7.

Wolne wnioski i zapytania.

8.

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 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 – Młodożeniec Grażyna
Radny – Pietroniec Witold
Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń
Ad 4.
Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Wójt
Gminy. Poinformował on także radnych o planowanych inwestycjach oraz o wnioskach, które
zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii

rozwoju" objętego PROW w zakresie operacji: „Małych projektów” i „Odnowy i rozwoju
wsi".
Informacja została przyjęta przez radnych.
Przewodniczący Rady poinformował radnych o ustaleniach ze spotkania z Panem Czesławem
Frączek - Dyrektorem Rejonu Energetycznego Stalowej Woli.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 przedstawiła Skarbnik
Gminy – Pani Bogusława Sondej.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXXIII/180/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2014 na opracowanie planu
zagospodarowania przestrzennego omówił wójt.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXXII/181/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
− Radny Kazimierz Butryn zapytał, kiedy będzie wykonany wodociąg przy ul. Sportowej
oraz zgłosił, że na ul. Rędziny zapadł się asfalt w kilku miejscach.
Wójt odpowiedział, że wodociąg będzie wykonany przez firmę NOVEX, która obecnie
buduje kanalizacje w Pysznicy (ul. Podlesie). Wykonanie tego wodociągu planowane jest
na 2014 rok.
− Przewodniczący Rady poprosił wójta, aby wystąpić z pismem do Podkarpackiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych z zapytaniem, na jakim etapie jest sprawa dotycząca
uregulowania stanu prawnego rzeki Pyszenka z prywatnymi właścicielami.
− Wójt zaproponował aby uroczyście pożegnać na najbliższej sesji rady Panią Krystynę
Nowosielską Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jastkowicach, która odchodzi
na emeryturę.
Radni wyrazili zgodę.
Ad 8.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIII sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Gminy:

Izabela Kowalik

Józef Gorczyca

