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PROTOKÓŁ NR II/2018 

 z II SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 26 listopada 2018 r. 

W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

4. Powołanie stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu 

osobowego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019. 

7a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Pysznica do 

Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” 

8. Wolne  wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1.  

Otwarcia sesji o godz. 15:40 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

radnych dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Pan Krzysztof Skrzypek, informując, że 

w posiedzeniu bierze udział 14 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

Przewodniczący Rady zawnioskował o dodanie do porządku obrad punktu 7a – „Podjęcie 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Pysznica do Stowarzyszenia 

„Lasowiacka Grupa Działania”. 

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 przez radnych jednogłośnie bez uwag. 

Ad 3.  

Wójt Gminy Łukasz Bajgierowicz przywitał sołtysów, a następnie złożył informację 

o działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach.  

Wójt poinformował radnych o przetargach, które zostały ogłoszone jeszcze przez władze gminy 

w poprzedniej kadencji. Były to przetargi: 

 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2019" – złożono 2 oferty, 

w tym jedna spełniła wymogi formalne, tj. oferta ZGK Sp. z o. o. w Pysznicy. Złożona 

oferta na kwotę 829 440 zł jest wyższa o prawie 200 000 zł od ceny kosztorysowej. 

W związku z tym, na chwilę obecną nie rozstrzygnięto przetargu, ponieważ trwają 

analizy w tej sprawie.  

 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do 

urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2019 roku" – wpłynęła jedna oferta od PGE 



Strona 2 z 7 

 

Obrót S.A.  na kwotę 376 714,98 zł. Przetarg również na chwilę obecną nie został 

rozstrzygnięty, ponieważ do wyjaśnienia jest sprawa wyłączenia z zakresu przetargu 

energii dla szkół. 

 „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2018 roku" – najniższa 

złożona oferta to oferta banku PKO Bank Polski S.A. na kwotę 110 534,09 zł. 

Po dyskusji na temat przetargu  na dostawę energii informacja została przyjęta. 

Ad 4.  

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z §19 aktualnie obowiązującego Statutu 

gminy Pysznica „Rada powołuje Komisję Rewizyjną i inne komisje stałe.” Zmieniona ustawa 

o samorządzie gminnym obliguje radę do powołania komisji skarg wniosków i petycji, ale 

jednocześnie stanowi, że „Zasady i tryb działania komisji skarg wniosków i petycji określa 

statut gminy”. Rada Gminy Pysznica w uchwale z dnia 8 listopada 2018 r. wprowadziła takie 

zapisy do statutu, ale zmiany te nie weszły jeszcze w życie, gdyż nie minęło 14 dni od daty 

opublikowania w/w uchwały w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Ze 

względu na to, komisja skarg wniosków i petycji zostanie powołana na kolejnej sesji.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do powołania komisji rewizyjnej, złożył 

wniosek, aby w skład komisji rewizyjnej wchodziło 3 osoby. Zwrócił się do radnych 

z zapytaniem czy mają inne propozycje. Ponieważ nikt z radnych nie zgłosił innych propozycji 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 3-osobowy skład komisji, który został przyjęty 

jednogłośnie przez radnych. 

Do komisji zgłoszono następujące  kandydatury: 

 radny Rafał Tofil zgłosił radnego Krzysztofa Haliniaka, 

 radny Krzysztof Haliniak zgłosił radnego Rafała Tofila, 

 radny Krzysztof Skrzypek zgłosił radnego Andrzeja Szawarę. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o zamknięcie  listy kandydatów i poddał go pod 
głosowanie, w wyniku którego został przyjęty  przez radnych  jednogłośnie. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania radni zostali wybrani w skład komisji.  

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny Andrzej 

Szawara zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Haliniaka na przewodniczącego, który 

wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w 

sprawie zamknięcia listy kandydatów, który został przyjęty przez radnych. Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Haliniaka na przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej w wyniku którego została ona przyjęta przez radnych.  

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Uchwała Nr II/3/2018 została przyjęta  przez 

radnych jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następnie projekt uchwały w sprawie powołania 

stałych Komisji Rady Gminy i ustalenia ich przedmiotu działania. Proponowane komisje to 

Komisja Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty w składzie 7 osób oraz 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Planowania Przestrzennego 

w składzie 6 osób. Przewodniczący zapytał radnych, czy mają uwagi co do liczby 

zaproponowanych komisji, ich przedmiotu działania i ilości radnych w komisjach. Radny 

Zygmunt Cholewiński zgłosił uwagę co do zamkniętego zakresu przedmiotu dzialania komisji. 

Po wyjaśnieniach radcy prawnego, radny nie zgłosił w tej kwestii wniosku. Radny Cholewiński 

zapytał jeszcze czy Przewodniczący Rady może być członkiem komisji. Przewodniczący Rady 

odpowiedział, że przewodniczacy rady zajmuje się koordynacją pracy rady.   
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Nastepnie Przewodniczący poddał pod głosowanie 7-osobowy skład Komisji Budżetu, 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty w wyniku którego został przyjęty przez radnych 

jednogłośnie. 
Następnie radny Zygmunt Cholewiński zwrócił uwagę na kwestię zgodności określenia ilości 

radnych w komisji ze  statutem gminy w kwestii zapisu, że radny może być członkiem co  

najwyżej 3 komisji stałych.  

Po dyskusji Przewodniczący Rady zgłosił następujące kandydatury do składu Komisji Budżetu, 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty: 

1) Karolina Bąk; 

2) Marek Bis; 

3) Zygmunt Cholewiński; 

4) Janusz Gajda; 

5) Krzysztof Haliniak; 

6) Aleksandra Kuziora; 

7) Rafał Tofil. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o zamknięcie  listy kandydatów i poddał go pod 
głosowanie, w wyniku którego został przyjęty  przez radnych  jednogłośnie. 
Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji. Radny Krzysztof Haliniak 

zgłosił kandydaturę radnego Rafała Tofila na przewodniczącego, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zamknięcia 

listy kandydatów, który został przyjęty przez radnych  jednogłośnie. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Tofila w wyniku którego została 

przyjęta przez radnych. 

Następnie przystapiono do wyboru składu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Bezpieczeństwa i Planowania Przestrzennego. Radny Krzysztof Haliniak zgłosił następujące  

kandydatury do składu komisji: 

1) Jacek Dybka; 

2) Kamil Kuśmider; 

3) Tomasz Oprych; 

4) Zenon Sagan; 

5) Andrzej Szawara; 

6) Artur Trzuskot. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o zamknięcie  listy kandydatów i poddał go pod 
głosowanie, w wyniku którego został przyjęty  przez radnych  jednogłośnie. 
Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji. Radny Zenon Sagan zgłosił 

kandydaturę radnego Andrzeja Szawary na przewodniczącego, radny wyraził zgodę na 

kandydowanie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zamknięcia 

listy kandydatów, który został przyjęty przez radnych. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Szawary na 

przewodniczącego komisji w wyniku którego kandydatura została przyjęta przez radnych. 

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Uchwała Nr II/4/2018 została przyjęta  przez 

radnych jednogłośnie. 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok omówiła Skarbnik Gminy 

Pani Elżbieta Śliwińska. 

W dyskusji głos zabrali: 
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 radny Zygmunt Cholewiński w związku z tym, że radni będą pracować na projektem 

budżetu zgłosił wniosek o przekazanie radnym uchwały dotyczącej procedury 

uchwalania budżetu. Pani Skarbnik odpowiedziała, że uchwała zostanie przekazana, 

nadmieniła też, że uchwała dostępna jest w BIP. Przewodniczący Rady dodał, że 

materiały dotyczące projektu budżetu zostaną przekazane radnym w najbliższym czasie.   

 radny Krzysztof Haliniak zapytał o zwiększone wydatki administracyjne na kwotę 

10 642,11 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że zwiększyła plan dochodów, ponieważ 

wykonanie było większe niż szacowany plan. Na obecną chwilę nie jest sprecyzowane  

na co zostaną wykorzystane te środki, ale jest zapotrzebowanie na zakup zestawu 

komputerowgo do obsługi systemu głosowania. Dodała, że  jeżeli pozostałe środki nie 

zostaną wykorzystne, to zostaną przeniesione na przyszły rok. 

Po dyskusji, uchwała Nr II/5/2018 została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 
Ad 6.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pysznica przedstawił 

Przewodniczący Rady Gminy, który przedstawił natępującą propozycję: 

 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4700 zł; 

 dodatek funkcyjny w kwocie 1750 zł; 

 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 8% wynagrodzenia zasadniczego 

w kwocie 376 zł; 

 dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego w kwocie 2 580 zł.  

Łącznie wynagrodzenie miesięczne wyniesie w tym przypadku 9 406 zł brutto. 

W dyskusji głos zabrał radny Zygmunt Cholewiński proponując dodatek funkcyjny w kwocie 

1 900 zł. Po dyskusji nad dodatkiem funkcyjnym i stażowym, w związku z brakiem innych 

propozycji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o ustalenie dodatku 

funkcyjnego w kwocie 1750 zł, w wyniku którego wniosek został odrzucony przez radnych. 

 W związku z powyższym, przyjety został wniosek radnego Cholewińskiego o ustalenie 

dodatku funkcyjnego w kwocie 1900 zł. 

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Uchwała Nr II/6/2018 została przyjęta przez 

radnych. 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019 przedstawiła Pani Beata Biały, pracownik Urzędu Gminy.  

W dyskusji głos zabrali: 

 radny Krzysztof Haliniak stwierdził, że  omawiany program jest programem martwym, 

ponieważ nie idą za nim konkretne środki i informacje.  Zaproponował, żeby 

zaktualizować powyższy program poprzez uruchomienie procesu konsultacji ze 

stowarzyszeniami w celu  zachęcenia organizacji pozarządowych do aktywnego udziału 

w pracach nad tym programem. Radny nawiązał również do inicjatywy lokalnej. 

Zapytał, czy istnieje możliwość zaplanowania w programie konkretnych środków 

i konkursów w 4 kluczowych płaszczyznach tj.: kultury, sportu, edukacji 

i bezpieczeństwa. Zapytał też, czy można w pogramie przypisać konkretne kierunki 

działania i konkursy z podaniem kwot budżetowych. Pani Biały odpowiedziała, że 

można to zrobić ale musi być to powiązane z uchwałą budżetową.  Odnośnie inicjatywy 
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lokalnej poinformowała, że  samorzady są zobligowane do podjęcia uchwały w tej 

sprawie. Radny Rafał Tofil nadmienił, że ta współpraca z obu stron pozostawiała  wiele 

do życzenia, więc powinno się opracować takie stanowisko, aby zachęcić organizacje 

do współpracy.  Przewodniczący Rady stwierdził, że  przedstawiona idea  jest słuszna, 

i należy zorganizować, czy to forum organizacji pozarządowych, czy spotkanie 

z organizacjami w celu wdrożenia i uruchomienia tych dobrych praktyk w naszej 

gminie. Wójt dodał, że obecnie większość dofinansowania jest dla klubów sportowych 

oraz, że ma w planie spotkanie z przedstawicielami nie tylko klubów sportowych, ale  

i pozostałych stowarzyszeń, żeby w tym programie środki przeznaczone były przede  

wszystkim na konkretne zadania. 

Po dyskusji uchwała Nr II/7/2018 została przyjęta  przez radnych jednogłośnie. 

Ad 7a.  

Projekt uchwały   zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Pysznica do 

Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania w związku ze zmianą na stanowisku Wójta 

Gminy Pysznica omówiła Pani Beata Biały.  

W dyskusji radny Krzysztof Haliniak  zapytał, czy wójt jest członkiem formalnym, czy 

reprezentuje gminę. Pani Biały odpowiedziała, że wójt reprezentuje gminę jako osobę prawną, 

wymieniła również osoby z terenu gminy wchodzące w skład stowarzyszenia oraz osobę z 

naszej gminy obecną przy ocenianiu projektów. W odpowiedzi na pytanie radnego Zygmiunta 

Cholewińskiego poinformowała również, kto zgłaszał członków stowarzyszenia z terenu 

gminy.  

Po dyskusji uchwała Nr II/8/2018 została przyjęta  przez radnych jednogłośnie. 

Ad 8.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady poinformował radnych o konieczności złożenia oświadczeń 

majątkowych w dwóch egzemplarzach  w terminie 30 dni od złożenia ślubowania. 

 pan Janusz Sudoł, Powiatowy Lekarz Weterynarii, złożył gratulacje Wójtowi oraz 

radnym życząc dobrej współpracy. Zaapelował do radnych, aby przy uchwalaniu na rok 

2019 programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy  rozszerzyć jego 

zakres celem zlikwidowania problemu z bezpańskimi zwierzętami. Poruszył kwestię  

organizwania zasad zbiórki padłych zwierząt na terenie gminy oraz zwrócił uwagę na 

potrzebę opracowania przez gminę procedury kryzysowej na wypadek wtargnięcia na 

teren zamieszkały dzikiego zwierzęcia. Zwrócił  również uwagę na zagrożenia dla 

zwierząt hodowlanych w związku z chorobą ASF, która dotarła już do granic powiatu 

stalowowolskiego oraz udzielił odpowiedzi na pytania radnych w związku 

z przekazanymi informacjami.  

 radny Krzysztof Haliniak zgłosił następujące kwestie: 

o zmiana zasięgu obszaru zabudowanego na ulicy Podlesie w Pysznicy w związku 

z niebezpieczeństwem w ruchu  drogowym na tym terenie, 

o budowa odwodnienia parkingu przu szkole w Pysznicy  oraz zmiana systemu 

organizacji ruchu przy szkole a także zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo przy 

innych szkołach, 

o spadek dochodu z tytułu podatku rolnego w związku z rezygnacją z dzierżawy. 

W tej kwestii Pani Skarbnik wyjaśniła, że jedna z osób, która dzierżawiła  grunty 
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rolne na podstawie porozumienia zrezygnowała z dzierżawy pastwiska 

w Bąkowiu. Pani Skarbnik odpowiedziała  na pytanie radnego Cholewińskiego, 

że porozumienie było obustronne. Radny Haliniak zapytał, kiedy zostało 

podpisane to porozumienie i co można zrobić, aby te dochody wróciły do 

budżetu gminy.  Janusz Bąk - sołtys sołectwa Pysznica poinformował, że należy 

ogłosić nowy  przetarg na dzierżawę. Dorota Zięba - sołtys sołectwa Bąków 

dodała, że pastwisko w Bąkowiu jest wydzierżawione, tylko zmienił się 

dzierżawca. Przewodniczący Rady na podsumowanie dyskusji stwierdził, że 

należy sprawdzić informacje dotyczące aktualnych dzierżawców.  

 radny Zygmunt Cholewiński zawnioskował do wójta w kwestii służby zdrowia 

o udzielenie informacji, na jaki okres zostały zawarte umowy na najem obiektów dla 

świadczących usługi medyczne, czy jest możliwość wypowiedzenia tych umów i 

ogłoszenie nowych konkursów na świadczenie usług z określeniem wymagań 

dotyczących obsługi i odpowiednich świadczeń w miejscowości Jastkowice, ponieważ  

w tej chwili mieszkańcy Jastkowic są pozbawieni bezpośredniej pomocy medycznej. 

 radny Jacek Dybka wrócił do spraw bezpieczeństwa na drodze, zgłosił potrzebę 

wyznaczenia przejścia dla pieszych na zakręcie obok sklepu Stokrotka. Wójt 

odpowiedział, że w tym miejscu będzie zmiana organizacji ruchu, ze względu na 

planowaną w przyszłym roku przebudową tej drogi. 

 radny Krzysztof Haliniak w związku ze zmianą  ustawy o odpadach zasugerował 

rozważenie  zakupu przez gminę dla mieszkańców pojemników na popiół i odpady 

biodegradowalne. Zwrócił uwagę na kwestię  doradztwa w sprawie czystego  powietrza  

oraz  środków  unijnych, ponieważ pojawiły się 4 nabory. Zapytał także, czy w urzędzie 

jest osoba, która będzie aplikować o środki unijne. Wójt  zapytał o jakim naborze mówi 

radny. Radny odpowiedział, że chodzi o nabór na rekultywację. Wójt poinformował, że 

prezes ZGK posiada taką informację i on zajmuje się tym tematem. Radny wspomniał 

także o dofinasowaniu na wozy strażackie. Wójt odpowiedział, że w projekcie budżetu 

przeznaczone jest 400 000 zł na zakup wozu strażackiego do Jastkowic. 

Przewodniczący Rady zapytał radnego w jakiej formie chce otrzymać informacje w w/w 

sprawach. Radny Zygmunt Cholewiński w kwestii udzielenia odpowiedzi radnemu 

powołał się na regulamin pracy rady. Pan Witold Pietroniec poinformował, że 

odpowiedzi na zapytanie udziela się na piśmie w ciągu 14 dni.  

 radny Kamil Kuśmider dołączył się do wniosku radnego Haliniaka dotyczącego 

budowy parkingów przy szkołach, jak i bezpieczeństwa przy innych budynkach 

gminnych.  Poruszył temat braku parkingu przy szkole w Krzakach. Nadmienił, że 

problem parkingu przy szkole w Krzakach, jak również wnioski mieszkańców w tej 

sprawie trwają już kilka lat. Ponadto wspomniał, że na ostatnim zebraniu wiejskim 

mieszkańcy ponownie zgłaszali wnioski dotyczące budowy parkingu przy szkole w 

Krzakach, które zostały przegłosowane jednogłośnie. Stwierdził, że temat jest do 

rozwiązania ponieważ teren przylegający bezpośrednio do ogrodzenia szkolnego 

zajeżdżany od kilkunastu lat przez mieszkańców jest doskonałym miejscem na 

zlokalizowanie kilkunastu miejsc parkingowych i tym samym wyklucza konieczność 

wychodzenia dzieci i młodzieży na drogę powiatową co stwarza dodatkowe ogromne 

niebezpieczeństwo. Problem polega na tym, że wspominany teren należy do Leśnej 
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Wspólnoty Serwitutowej. Zwrócił się z prośbą o pomoc przy rozmowach z zarządem 

Leśnej Wspólnoty Serwitutowej w sprawie pozyskania tego terenu pod miejsca 

parkingowe.  

 radny Artur Trzuskot zawnioskował, aby zająć się kwestią dróg, które są własnością  

wspólnoty serwitutowej, tj. odkupywać te tereny albo wziąć w użytkowanie wieczyste 

po to, aby poprawić dojazdy do posesji. Radny Zygmunt Cholewiński dodał, że istnieje 

tak możliwość, np. poprzez zlecenie inwestycji drogowej. 

 pan Janusz Sudoł zaapelował do rady w kwestii planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Zwrócił się z prośbą o opracownie planu zagospodarowania  

przestrzennego na te części gminy Pysznica, gdzie występuje zabudowa domów 

jednorodzinych. Nawiązał do sprawy budowy stacji paliw w Podborku. Radny Zygmunt 

Cholewiński  wypowiedział się w tej kwestii i wniosków zgłoszonych przez radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że we wrześniu rada przystąpiła do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Ziarny" 

w Pysznicy i w tym temacie rada będzie procedować dalej, jeżeli zostaną przedstawione 

materiały planistyczne. 

 pan Marek Banaczyk i pan Grzegorz Mucha przedstawili wniosek o nieodpłatne 

użyczenie sali w dawnym budynku Urzędu Gminy na spotkania mityngowe grupy AA,  

a w dalszej perspektywie do prowadzenia Klubu Trzeźwych Inicjatyw oraz przedstawili 

koncepcję jego działania. Po dyskusji temat przeniesiono na posiedzenie Komisji 

Budżetu, celem jego przedyskutowania w obecności Kierownika OPS. 

 Przewodniczący Rady w związku z informacją Wojewody Podkarpackiego dot. 

przekazania do jst. tabel  obejmujących nazwy obiektów fizjograficznych z uwagami  

zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do zawartych w nich uwag, aby podjąć 

stosowne działania zmierzające do uporządkowania rozbieżnosci w urzędowym 

nazewnictwie. Przewodniczący Rady zwrócił również uwagę na potrzebę 

uporządkowania statutów sołectw.  W związku z tym, że wypłaty diet będą odbywały 

się na konta bankowe, poprosił sołtysów o podanie do księgowości numerów kont.  

Ad 9.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad zamknął obrady II sesji o godz. 19:15. 

Głosowania w trakcie sesji odbywały się jako głosowania jawne imienne, protokoły głosowania 

stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczący Rady Gminy: 

                                               

 Marta Gleich                                                                                        Krzysztof Skrzypek 

 


