PROTOKÓŁ NR XXXVI/2013
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 29 listopada 2013 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.

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 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Linia elektroenergetyczna 220kV”.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze przetargu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pysznica
Porozumienia o współpracy z gminami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny
Stalowej Woli, w zakresie opracowania i wdrażania Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2014.
Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń
majątkowych.
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 (nieobecna: radna – Pani Cecylia Torba - nieobecność
usprawiedliwiona), 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:
Radny – Rafał Tofil
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.
Informacja została przyjęta przez radnych.

Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 przedstawiła Skarbnik
Gminy – Pani Bogusława Sondej.
W dyskusji zabrał głos Wójt Gminy – Pan Tadeusz Bąk, który wyjaśnił przeznaczenie
kwoty 5 500 zł na opracowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych przy okazji omawiając założenia tego programu.
Uchwała Nr XXXVI/209/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica przedstawił Wójt Gminy –
Pan Tadeusz Bąk, który zaznaczył, że podjęcie uchwały związane jest z budową linii
elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice.
W dyskusji zabrał głos radny – Pan Kazimierz Butryn, który zapytał się jak wyglądają
rozmowy z zakładem energetycznym i jak skorzystają na tym bezpośrednio zainteresowani
mieszkańcy a dokładniej chodzi o opłaty przesyłowe.
Informacji na ten temat udzielił Wójt Gminy wyjaśniając, że firma ZWSE Rzeszów S. A.
z Rzeszowa na której wniosek podejmowana jest uchwała w sprawie zmiany studium
bezpośrednio prowadzi negocjacje z właścicielami działek przez które będzie przechodziła
linia elektroenergetyczna 220 kV. Umowy są podpisywane w formie aktu notarialnego za
wynagrodzeniem.
Uchwała Nr XXXV/210/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych
głosowało za projektem uchwały).

Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Linia elektroenergetyczna 220kV” przedstawił Wójt
Gminy – Pan Tadeusz Bąk.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXXVI/211/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych
głosowało za projektem uchwały).

Ad .8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze przetargu omówił Wójt Gminy – Pan Tadeusz Bąk. Nieruchomość, która ma być
wydzierżawiona z przeznaczeniem pod instalacje fotowoltaiczne położona jest w Pysznicy
(tzn. Targowisko), stanowi zaś mienie wsi Studzieniec, które na zebraniu wiejskim wyraziło
pozytywną opinię w sprawie dzierżawy.
W dyskusji zabrał głos Z-ca Wójta – Pan Aleksander Jabłoński, który zasugerował,
aby dokonać zmiany w projekcie uchwały i zmienić okres dzierżawy z 20 lat na do 25 lat.
Radny - Pan Kazimierz Butryn zadał pytanie dlaczego pierwotnie było zainteresowanie
inną działką. Z-ca wójta odpowiedział, że na działkę, na którą było zainteresowanie
podpisana jest umowa dzierżawy z Panem Cagarą.
Następnie radny – Pan Witold Pietroniec zapytał się o nazwę firmy, która jest
zainteresowana wydzierżawieniem oraz dlaczego zmienia się okres dzierżawy.
Pan Z-ca Wójta udzielił wyjaśnień na te pytania zaznaczając, że oprócz firmy z Kielc,
zainteresowanie wyraziło kilka innych firm, które to telefonicznie kierowały zapytania w tej
sprawie, co nie znaczy, że to właśnie te firmy będą dzierżawić działkę ponieważ wszystko
zależy od rozstrzygnięcia przetargu.
Prezes ZGK Sp. Z o. o. w Pysznicy - Pan Jan Ślusarczyk wziął udział w dyskusji
wyjaśniając techniczne sprawy związane z zainstalowaniem instalacji fotowoltaicznych z
którymi wiąże się okres dzierżawy do 25 lat.
Uchwała Nr XXXVI/212/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad .9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pysznica
Porozumienia o współpracy z gminami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Stalowej
Woli, w zakresie opracowania i wdrażania Strategii Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 przedstawił Wójt Gminy – Pan Tadeusz Bąk.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXXVI/213/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych
głosowało za projektem uchwały).
O godzinie 10.30 radny – Pan Rafał Tofil opuścił wcześniej posiedzenie XXXVI Sesji Rady
Gminy zgłaszając Przewodniczącemu Rady Gminy Pysznica.
Ad .10.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014 przedstawiła Pani Beata Biały – pracownik Urzędu Gminy.
W dyskusji zabrał głos radny – Pan Kazimierz Butryn pytając się czy jest stowarzyszenie
lub organizacja na terenie gminy, która korzysta z odpisu 1 % podatku. Pani Beata Biały
odpowiedziała, że pośrednio korzystają z tego wszystkie jednostki OSP.
Radny – Pan Łukasz Bajgierowicz zabrał głos w tej sprawie informując zebranych, że także
pośrednio z odpisu z podatku korzysta LZS Olimpia Pysznica.
Uchwała Nr XXXV/214/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (13 radnych
głosowało za projektem uchwały).

Ad .11.
Wójt Gminy - Pan Tadeusz Bąk odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady - Pan Józef Gorczyca odczytał informację dotyczącą oświadczeń
majątkowych radnych i zaapelował o poprawne wypełnianie tych oświadczeń w następnym
roku. W sprawie oświadczeń majątkowych głos zabrał także Sekretarz Gminy – Pan
Stanisław Paleń.
Informacje zostały przyjęte przez radnych.
O godzinie 10.45 radny - Pan Czesław Pyz opuścił wcześniej posiedzenie XXXVI Sesji
Rady Gminy zgłaszając Przewodniczącemu Rady Gminy Pysznica.
.
Ad 12.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali :
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy :
1. Wniosek Pani Małgorzaty Skoczeń zam. Pysznica ul. Folwarczna 18 w sprawie
odwołania od negatywnej opinii Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mienia Komunalnego i
Planowania Przestrzennego Gminy Pysznica dotyczącej nadania nazwy ulicy dla drogi
przylegającej do działki nr ewid. 513/3 położonej w Pysznicy.
W dyskusji zabrał głos Z-ca Wójta – Pan Aleksander Jabłoński, który udzielił wyjaśnień
w sprawie uzasadnienia negatywnej opinii komisji to znaczy nie widzi konieczności
wprowadzenia nazwy dla przedmiotowego odcinka drogi, gdyż numeracja obejmowałaby
jedynie nieruchomości znajdujące się od południowej strony ulicy, natomiast
nieruchomości leżące po północnej stronie przedmiotowej drogi mają dostęp do drogi
powiatowej ( ulica ks. Wł. Szubargi) i tym samym mają oznaczenie z tej ulicy. Nadanie
nazwy ulicy wprowadziłoby nieład w numeracji, gdyż przy jednej ulicy znajdowałyby się
nieruchomości z ulicy ks. Wł. Szubargi jak również z nowo nadanej ulicy. Poinformował
także, że wniosek Pani Skoczeń został błędnie zatytułowany jako odwołanie od wydanej
decyzji przez Komisję, gdyż Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i
Planowania Przestrzennego Gminy Pysznica, zaopiniowała wniosek, nie wydała decyzji.
Pod dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wyniku czego wniosek został
rozpatrzony negatywnie (12 radnych głosowało „za” udzieleniem negatywnej odpowiedzi).
2. Wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w sprawie prośby o wsparcie
finansowe poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości na rok 2014 nieruchomości
użytkowanych na potrzeby Policji na terenie gminy.
W dyskusji głos zabrał Wójt Gminy – Pan Tadeusz Bąk a także Skarbnik Gminy – Pani
Bogusława Sondej, która wyjaśniła , że uchwała Rady Gminy w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości nie obejmuje policji a w obecnym roku nie ma możliwości prawnej na
podjęcie uchwały w tej sprawie.
Po dyskusji i wyjaśnieniach Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie : 12
radnych głosowało „za” udzieleniem negatywnej odpowiedzi w sprawie podjęcia uchwały
zwalniającej policję z podatku od nieruchomości. W wyniku czego wniosek nie został
przyjęty przez Radę.
3. Pismo od firmy „RAJDER” zajmującej się opróżnianiem metalowych pojemników na

odzież używaną, która zwróciła się z prośbą o wydzierżawienie gruntu pod pojemniki na
odzież używaną.
Z-ca Wójta – Pan Aleksander Jabłoński udzielił informacji w tej sprawie.
Po dyskusji w wyniku głosowania wniosek został rozpatrzony negatywnie ( 11 radnych
głosowało „przeciw” wydzierżawieniu gruntu pod pojemniki, 1 głos „wstrzymujący się”).
Następnie głos zabrał Prezes ZGK Sp. z o.o. w Pysznicy - Pan Jan Ślusarczyk, który
w związku ze złożonym wnioskiem na ostatniej Komisji Budżetu i Gospodarki
Finansowej Gminy Pysznica w sprawie udzielenia informacji na temat wywozu odpadów
omówił szczegółowo sprawy związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów
W dyskusji zabrał głos radny – Pan Witold Pietroniec, który poprosił, aby na następnej
komisji budżetu, na której będzie omawiany projekt budżetu, pracownicy urzędu
przygotowali zestawienie dot. opłaty śmieciowej w celu skalkulowania czy istnieje
możliwość obniżenia obowiązującej stawki.
Pan Z-ca Wójta – Pan Aleksander Jabłoński omówił także działania administracyjne jakie
wykonują pracownicy zajmujący się opłatą śmieciową.
O godzinie 11.20 radna – Pani Jolanta Powęska opuściła wcześniej posiedzenie XXXVI
Sesji Rady Gminy zgłaszając Przewodniczącemu Rady Gminy Pysznica.
Radny – Pan Wiesław Ludyjan zgłosił potrzebę odkrzaczenia dróg gminnych min.
w Jastkowicach i w Krzakach.
Radna – Pani Grażyna Młodożeniec poprosiła o zamontowanie lampy ulicznej na ulicy
Orzeszkowej w Brandwicy.
Wójt Gminy - Pan Tadeusz Bąk, odpowiedział, że w przyszłym roku ze względu na brak
środków finansowych taka inwestycja nie może być zrealizowana.
Radny – Pan Kazimierz Butryn wyraził zaniepokojenie w sprawie przedłużających się
prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
w Jastkowicach.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wystosowaniem wniosku w tej sprawie do
Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli ( 9 radnych głosowało „za”, 2 głosy
„wstrzymujące się”).
Głos zabrał także Sekretarz Gminy - Pan Stanisław Paleń, który zaznaczył , że na każdej
sesji rady powiatu porusza ten temat. Wg informacji uzyskanych od Naczelnika
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej
Woli prace te zakończą się kompleksowo w gminie Pysznica na początku 2014 roku.
Ad 13.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVI
sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich

Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Gorczyca

