PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2014
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 5 lutego 2014 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.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu
odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
w sprawie określenia przystanków
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
przetargu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Pysznica za okres od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki
Społecznej Rady Gminy Pysznica za rok 2013.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego Rady Gminy Pysznica za rok 2013.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem
Komunalnym i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica za rok 2013.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej
Gminy Rady Gminy Pysznica za rok 2013.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica za rok
2013.
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 14 radnych ( radny – Pan Wiesław Miklus - przybył na
posiedzenie sesji o godz . 930 ) wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do porządku obrad zostaje dodany pkt. 12 a
– podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pysznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
dotyczących dodatku energetycznego.
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 – 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.
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 XXXVIII/226/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
O godz. 930 na posiedzenie sesji Rady Gminy Pysznica przybył radny Pan Wiesław Miklus
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pysznica przedstawiła Skarbnik Gminy.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/227/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedstawiła Skarbnik
Gminy – Pani Bogusława Sondej.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/228/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których

zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica został przedstawiony przez Skarbnik
Gminy Panią Bogusławę Sondej.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/229/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie ( 15 radnych
glosowało za przyjęciem uchwały)
Ad .9.
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty został przedstawiony przez Skarbnik Gminy
Panią Bogusławę Sondej. Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca poinformował,
że stawka dot, opłaty za gospodarowanie odpadami została przedyskutowana przez radnych
na wszystkich komisjach.
W dyskusji głos zabrał Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk, który nadmienił, że górne i dolne
stawki nie zostały jeszcze uchwalone przez Sejm RP, prosił by wziąść pod rozwagę artykuł,
który został przesłany z materiałami na sesję. Poinformował radnych, że jeżeli stawka
będzie obniżona przez Radę Gminy to nowa stawka będzie obowiązywać od 1 kwietnia
2014 r.
- radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał się o nadpłaty związane ze zmianą stawki.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że wszystkie nadpłaty będą przeksięgowane na poczet
przyszłych należności.
Po dyskusji uchwała Nr XXXVIII/230/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie
( 15 radnych glosowało za przyjęciem uchwały).
Ad .10.
Projekt uchwały
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica przedstawiła Skarbnik
Gminy – Pani Bogusława Sondej.
W dyskusji nad projektem głos zabrali:
- sołtys Pan Czesław Wojtyna zapytał się co trzeba będzie zaznaczyć na nowej deklaracji:
w części A : zmianę danych czy nowy wzór deklaracji. Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła
radca prawny Pani Małgorzata Galczak.
- sołtys Pan Krzysztof Skrzypek zapytał o datę zmiany jaką trzeba wpisać na nowej
deklaracji. Pan Sekretarz Gminy odpowiedział, że 1 kwietnia 2014 r, ponieważ od tej daty
będzie obowiązywać nowa stawka. Potwierdziła to także radca prawny.
- radna Pani Elżbieta Świeca zapytała się czy w związku ze zmianą deklaracji trzeba będzie
składać ponownie oświadczenia. Odpowiedzi w tej sprawie udzieliła radca prawny Pani
Małgorzata Galczak.
Po dyskusji uchwała Nr XXXVIII/231/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie
( 15 radnych glosowało za przyjęciem uchwały).
Ad .11.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu odpłatności za
pomoc w formie posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020 przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Pani
Teresa Kudłacik.
W dyskusji nad projektem głos zabrali:

- Radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się jaki procent poniesionych wydatków związanych
z dożywianiem będzie zwracane. Pani Kierownik OPS odpowiedziała, ze w zależności od
kryterium dochodowego 50 % albo 100%.
Ad .12.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przedstawiła
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Pani Teresa Kudłacik.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/233/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad .12 a .
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pysznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
dotyczących dodatku energetycznego omówił Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk. Poinformował
radnych, że osobom, które korzystają z dodatku mieszkaniowego należy się także dodatek
energetyczny. Na terenie gminy jest jedna osoba, która korzysta z tych dodatków.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/234/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad .13.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Pysznica przedstawił pracownik ds. infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Pan Ryszard Szado. Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał pismo, które
wpłynęło ze Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w sprawie potrzeby dokonania zmian
zapisów w uchwale Nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 2 października
2013 r. w związku z wykazaniem nieprawidłowości w nazewnictwie przystanków.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/235/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad .14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu
omówił Z-ca Wójta - Pan Aleksander Jabłoński. Poinformował także że w sprawie
sprzedaży działek jest pozytywna opinia Zebrania Wiejskiego.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/236/2014 (dotycząca sprzedaży działek położonych w obrębie
ewidencyjnym wsi Pysznica) została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad .15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości omówił Z-ca Wójta
- Pan Aleksander Jabłoński. Nadmienił także, że w sprawie sprzedaży działek jest
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem i Planowania Przestrzennego
Rady Gminy Pysznica.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/237/2014 (dotycząca nabycia działki nr ewid. 3184/2 położonej

w obrębie ewidencyjnym wsi Jastkowice, stanowiącej własność Pana Romana Szot), została
przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad .16.
Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
przedstawił Przewodniczący Pan Józef Gorczyca. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie
zostało przyjęte.
Ad .17.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady
Gminy Pysznica za rok 2013 przedstawiła Przewodnicząca Komisji - Pani Cecylia Torba.
Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad .18.
Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady
Gminy Pysznica za rok 2013 przedstawił Przewodniczący Komisji - Pan Łukasz
Bajgierowicz. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad .19.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym
i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica za rok 2013 przedstawił
Przewodniczący Komisji – Pan Kazimierz Tofil. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie
zostało przyjęte.
Ad .20.
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy Rady Gminy
Pysznica za rok 2013 przedstawił Przewodniczący Komisji - Pan Kazimierz Butryn. Uwag
nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 21.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica za rok 2013 przedstawił
Przewodniczący Komisji – Pan Czesław Pyz. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało
przyjęte.
Ad 22.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali :
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Józef Gorczyca odczytał pisma, które wpłynęły
do Rady Gminy :
1. sprawozdanie z GZOSIP w Pysznicy dotyczące wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (sprawozdanie stanowi
załącznik do niniejszego protokołu),
2. pismo ze Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli informujące o terminie
zakończenia
prac geodezyjno kartograficznych związanych z modernizacją
ewidencji gruntów i budynków obrębu Jastkowice – Gmina Pysznica.
W tej sprawie wypowiedział się także Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń , który
poinformował, że w dniach 10.02.2014 – 28.02.2014 w starostwie będzie wyłożona
do wglądu dla wszystkich zainteresowanych dokumentacja projektowa dotycząca
obrębów geodezyjnych : Brandwica, Chłopska Wola, Kłyżów i Studzieniec.
Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk zaapelował, aby wszyscy zainteresowani mieszkańcy
zapoznali się z dokumentacją.
Radny Pan Andrzej Herdzik zapytał się o zamontowanie wyświetlacza na budynku
urzędu. Wyjaśnień udzielił w tej sprawie udzielił Wójt Gminy.

Radna Pani Cecylia Torba zapytała sie w sprawie budowy parkingu przy Ośrodku
Zdrowia w Pysznicy. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który ponownie
poinformował , że wniosek o dofinansowanie budowy parkingu został złożony w
Urzędzie Marszałkowskim i czeka na rozpatrzenie.
Radna zapytała się także na jakim etapie jest sprawa dotycząca regulacji brzegu
Pyszenki. Wójt Gminy odpowiedział, że sprawę prowadzi Podkarpacki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, który nie informuje gminy, ponieważ
gmina nie jest stroną w postępowaniu. W tej sprawie wypowiedział się także
Przewodniczący Rady Gminy.
Radny Pan Kazimierz Butryn zwrócił uwagę na niestaranne odśnieżanie dróg
powiatowych a w szczególności odcinek drogi oraz chodnika wzdłuż ulicy Wolności
w Pysznicy, które było powodem częstych wypadków na tym odcinku drogi.
Radny Pan Rafał Tofil potwierdził powyższą uwagę.
W tej sprawie wyjaśnień udzielił Pan Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy, który
poinformował radnych, że jest propozycja, aby gmina przejęła utrzymanie dróg
powiatowych na które potrzebna jest zgoda powiatu, który na razie nie wyraził na to
woli.
Radny Kazimierz Butryn zgłosił wniosek o wystąpienie do Zarządu Dróg
Powiatowych w Stalowej Woli w sprawie nienależytego utrzymania zimowego dróg
powiatowych na terenie gminy. Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie
w wyniku czego wniosek został przyjęty przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało „za” ).
Kierownik Posterunku w Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora :
- zaapelował o zwracanie uwagi na osoby w podeszłym wieku i samotnie
mieszkające w związku z okresem zimowym i ostatnimi przypadkami zaczadzeń,
- poinformował o bezpłatnych poradach dla mieszkańców udzielanych w Ośrodku
dla Pokrzywdzonych w Rzeszowie w dniach 24.02.-01.03.2014 r.,
- zwrócił uwagę na nieprawidłowe parkowanie samochodów przy kościele w
Pysznicy
Sołtys Sołectwa Olszowiec Pan Jakub Kapuściński :
- zwrócił uwagę na brak oznakowania szkoły w Pysznicy. Wyjaśnień w tej sprawie
udzielił Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński,
- zapytał się także o dalszą budowę chodników w sołectwie,
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, wyjaśniając, że ta inwestycja została wstrzymana
w związku z budową przez Urząd Marszałkowski ciągu pieszo-rowerowego, który
w chwili obecnej jest na etapie projektu natomiast planowany termin zakończenia
całej inwestycji przewidziany jest do końca 2015 r.,
- sołtys zwrócił uwagę na to, ze niektórzy mieszkańcy nie otrzymali jeszcze koszy
na śmiecie.
Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński udzielił wyjaśnień w tej sprawie.
- sołtys na koniec podziękował za odśnieżanie dróg w sołectwie.
Ad 23.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVIII
sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich

Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Gorczyca

