
PROTOKÓŁ  NR III/2014 

 z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  17 grudnia 2014 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 2014 r.  

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku 2014. 

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. 

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do porządku obrad zostaje dodany pkt. 7 a – 

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Pysznica. 

Nowy porządek obrad został przegłosowany i przyjęty  przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 2.  

Protokoły z poprzednich  sesji Rady Gminy (I i II) zostały odczytane przez Przewodniczącego 

Rady Gminy i przyjęte bez uwag. 

 

Ad 3.  

W skład komisji uchwał i wniosków weszli: 

Radny – Łukasz Bajgierowicz,  

Radny – Kazimierz Butryn 

Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń. 

 

Ad 4.  

Ustną informację z działalności między sesjami złożył Z-ca Wójta Gminy Pan Aleksander 

Jabłoński. 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 zadał pytanie w sprawie zmniejszenia  dochodów z najmu  

i dzierżawy, z podatku od nieruchomości od osób prawnych a także  zapytał się o zwiększenie  

dochodów  z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz ze sprzedaży majątku. 

Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi informując, że zmniejszenie dochodu z najmu  

i dzierżawy związane jest z pomyłką dotyczącą zmiany klasyfikacji paragrafu. Skarbnik 

wyjaśniła, że zmniejszenie dochodów z podatku od osób prawnych wynika ze zwolnienia  

z tego podatku ZGK Sp. Z o. o. w Pysznicy. Natomiast zwiększenie dochodów z podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych jest następstwem modernizacji gruntów w gminie. 

W kwestii zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku odpowiedzi udzielił Z-ca Wójta Pan 

Aleksander Jabłoński. 

- Radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał o sprzedaż samochodu OSP Jastkowice. Odpowiedzi 

udzielił  Pan Ryszard Szado informując zebranych, że po wycenie samochodu przez 

rzeczoznawcę sprzedaż nastąpiła w przetargu nieograniczonym, który został ogłoszony na 

stronie BIP urzędu. Nabywcą został Urząd Gminy i Miasta Ulanów, który jako jedyny złożył 

ofertę. 

Uchwała Nr III/7/2014 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.  

W dyskusji głos zabrał radny Pan Witold Pietroniec, który zgłosił uwagę aby radni wraz  

z materiałami na sesję otrzymywali wszystkie załączniki do projektu w/w uchwały.  

Uchwała Nr III/8/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (15 radnych głosowało 

za projektem uchwały). 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

w roku 2014 przedstawiła Skarbnik Gminy  Pani Bogusława Sondej.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr III/9/2014 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie  

(15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

 

Ad 7a.  

Przewodniczący Rady  poinformował radnych, że po konsultacji z radcą prawnym  w związku  

z powstaniem Klubu Radnych, w skład Komisji Rewizyjnej wejdzie przedstawiciel klubu, 

więc skład komisji powiększy liczbę członków z 3 do 4 osób. Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie 4-osobowy skład komisji, który został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów z klubu radnych. Radny Pan Krzysztof 

Skrzypek zgłosił radnego Pana Witolda Pietroniec, który wyraził zgodę na kandydowanie 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kandydaturę radnego do składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej, w wyniku którego został członkiem komisji uzyskując 12 

głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.   

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Pysznica przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca. 

Dyskusji nad projektem nie było. 



Uchwała Nr III/10/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (15 radnych głosowało 

za projektem uchwały). 

Ad 8.  

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał informację z PZMIUW w Rzeszowie 

dotyczącą złożonego wniosku w Urzędzie Gminy Pysznica w sprawie wydania 

decyzji na usunięcie drzew i krzewów rosnących w pasie rzeki Bukowa; 

  Radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał o projekt budżetu na 2015 rok; 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez RIO  

w Rzeszowie, w styczniu komisje będą obradować nad projektem; 

 Radny Pan Kazimierz Butryn zgłosił zastrzeżenia do proponowanej zmiany formy 

wypłat  diet, poprosił, aby pozostawić poperzednią formę; 

 Sołtys Sołectwa Sudoły Pan Tadeusz Portka zgłosił potrzebę zamontowania tablic z 

nazwą ulic w sołectwie; 

 Przewodniczący Rady w związku ze zbliżającymi się świętem Bożego Narodzenia 

złożył wszystkim radnym życzenia. 

 

Ad 9.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady III sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołowała:                                                                            Przewodniczący Rady Gminy: 

                                               

 Marta Gleich                                                                                        Józef Gorczyca 

 


