
PROTOKÓŁ  NR VI/2015 

 z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  25 lutego 2015 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 rok 2015. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Linia elektroenergetyczna 220kV”. 
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Pysznica na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Pysznica na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych  komisji wyborczych. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2015 roku”. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby 

punktów dla poszczególnych kryteriów. 

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Kultury  

w Pysznicy. 

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

14.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Pysznica za rok 2014.  

15.Wolne  wnioski i zapytania. 

16.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 (nieobecny: radny – Pan Kamil Kuśmider - 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: 

Radna – Elżbieta Paluch,  

Radna – Grażyna Młodożeniec, 

Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń. 

 

Ad 4.  

Ustną informację z działalności między sesjami złożył Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk. 

Złożona informacja została przyjęta przez radnych.  

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 przedstawiła Skarbnik 

Gminy Pani Bogusława Sondej. 

W dyskusji głos zabrali: 

-Radny Pan Witold Pietroniec zadał pytanie w sprawie zwiększenia planu wydatków w dziale 

oświata i wychowanie. Skarbnik Gminy Pani Bogusława Sondej oraz Kierownik GZOSIP Pan 

Artur Mierzwa udzielili wyjaśnień na pytanie. 

Uchwała Nr VI/18/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie  

(14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica omówił mgr. inż. arch.  Pan Tomasz 

Jakowski – autor studium.  

W dyskusji głos zabrali: 

-Radny Pan Krzysztof Skrzypek zadał pytanie o funkcje Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej. Pan Tomasz Jakowski odpowiedział, że na każdą inwestycję dotyczacą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powoływana jest taka komisja. Z-ca 

Wójta Pan Aleksander Jabłoński dodał, że komisję powołuje Wójt, a w skład jej wchodzą 

urbaniści oraz pracownicy urzędu. 

 Uchwała Nr VI/19/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie  

(14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Linia elektroenergetyczna 220kV” również przedstawił  mgr. inż. arch.  Pan Tomasz Jakowski.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr VI/20/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

(14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały). 

 

Ad 8.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Pysznica na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym przedstawił Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk. Poinformował radnych, że w związku 

z powstaniem nowych ulic i zasiedleniem nowych nieruchomości  na terenie gminy,  w celu 

dostosowania granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego należy zmienić poprzednią 

uchwałę.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr VI/21/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

(14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały). 



 

 

Ad 9. 

Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Pysznica na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  

omówił Przewodniczący Rady Gminy. Zmiana uchwały dotycząca okręgów wyborczych 

niesie za sobą zmianę uchwały dotyczącej obwodów głosowania. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr VI/22/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

(14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały). 

 

 Ad 10. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca nadmienił, że projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2015 roku został omówiony przez Panią Małgorzatę 

Wieteska inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej na wspólnym 

posiedzeniu wszystkich komisji.   

W dyskusji głos zabrali:  

  - Radny Pan Kazimierz Butryn zadał pytanie czy uchwałę w sprawie przyjęcia programu 

można podjąć bezterminowo. Wójt odpowiedział, że nie ma takiej możliwości. 

- Radny Pan Krzysztof Skrzypek zasugerował, aby sołtysi obecni na posiedzeniu rady mogli 

zapoznać się z programem. Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że sołtysi otrzymali 

materiały na sesje, więc napewno zapoznali się z treścią uchwał. W związku z brakiem pytań 

Przewodniczący przeszedł do głosowania. 

Uchwała Nr VI/23/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

(14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały). 

 

Ad 11.  

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla 

poszczególnych kryteriów zosstał przedstawiony na wspólnym posiedzeniu wszystkich 

komisji przez Kierownika Gminnego Zespołu Szół i Obsługi Przedszkoli Pana Artura 

Mierzwę. 

W dyskusji głos zabrali:  

- Radny Pan Witold Pietroniec zwrócił uwagę na kryteria  rekrutacji  w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych tj. na  miejsce zatrudnienia rodziców kandydata oraz posiadanie przez 

kandydata dziadków, które według niego są dyskryminujące. Po wyjaśnieniach Dyrektor 

Przedszkola w Pysznicy Pani Doroty Dąbrowskiej, Kierownika GZOSIP Pana Artura 

Mierzwy, dyrektorów szkół oraz radcy prawnego Pani Małgorzaty Galczak, Radny Pan 

Witold Pietroniec złożył wniosek w sprawie wykreślenia z projektu uchwały w/w punktów. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek w wyniku, którego 

został odrzucony (5 radnych głosowało „za” , 5 „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”). 

Uchwała Nr VI/24/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych (8 radnych 

głosowało za projektem uchwały, 5 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”). 

Ad 12.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Kultury  

w Pysznicy omówiła  Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy Pania Barbara Żywczak. 



Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr VI/25/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

(14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały). 

 

Ad 13.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy przedstawił 

Przewodniczący Rady Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr V/26/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych (12 radnych 

głosowało za przyjęciem uchwały, 2 głosy „wstrzymujące się”). 

 

 

Ad .14. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pysznica za 

rok 2014 zostało przedstawione przez Kierownik OPS w Pysznicy  Panią Teresą Kudłacik na 

wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Zostało przyjęte bez uwag. 

 

Ad 15.  

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Pan Witold Pietroniec zgłosił ponownie wniosek w sprawie remontu 

przystanku autobusowego w Kłyżowie. Wójt udzielił odpowiedzi informujac, że 

szyby zostały już zamówione i w najblizszym czasie zostaną wymienione. Radny 

zwrócił także uwagę, że prywatni przewoźnicy oklejają przystanki rozkładami co nie 

jest zgodne z uchwałą rady; 

 Radna Pani Elzbieta Paluch ponownie zgłosiła radnym powiatowym zły stan poboczy 

wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kłyżów; 

 Radny  Pan Kazimierz Butryn  zwrócił uwagę na potrzebę wymiany wejściowych 

drzwi w budynku, w którym znajduje się poczta i biblioteka. Wójt odpowiedział, że 

biblioteka w przyszłości zostanie przeniesiona do innego budynku. Wójt w związku  

z przeniesieniem  urzędu do nowego budynku poruszył temat zagospodarowania 

budynku USC. Nadmienił,  że policja zainteresowana była przejęciem całego 

budynku, dlatego należałoby ponownie podjąć ten temat.  W tej sprawie 

wypowiedział się także Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztof 

Kuziora. Po dyskusji, w której padła propozycja zaproszenia nowego Komendanta 

Powiatowego Policji w Stalowej Woli na następną sesję, radni  w wyniku głosowania 

(14 radnych głosowało „za” ) wyrazili wolę przekazania budynku policji;  

  Radny Pan Krzysztof Skrzypek poprosił o umieszczanie informacji dotyczących 

zebrań wiejskich na stronie internetowej urzędu. Wójt  odpowiedział, że na stronie 

internetowej została już utworzona zakładka dotycząca zebrań wiejskich i wszystkie 

informacje będą w niej na biężąco umieszczane; 

 Przewodniczący Rady Gminy w związku ze znalezieniem w ostatnim czasie 

materiałow z sesji na wysypisku,  zaapelował do radnych i sołtysów, aby taka 

sytauacja więcej nie powtórzyła się; 

 Kierownik Posterunku Policji Pan Krzysztof Kuziora  poinformował zebranych  

     o nowej metodzie oszustów tzw. „na policjanta” oraz próbie wyłudzeń pieniędzy przez       

połączenia telefoniczne. 

 

 

 



Ad 16.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy złożył zamknął obrady VI 

sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołowała:                                                                            Przewodniczący Rady Gminy: 

                                               

 Marta Gleich                                                                                        Józef Gorczyca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



                                                                                                    Załącznik do protokołu  

 

 

 

 

 

UWAGI DO PROTOKOŁU: 

 

Ad 10. 

“Radny Pan Krzysztof Skrzypek zasugerował aby sołtysi obecni na posiedzeniu rady mogli 

uzyskać taką informację dotyczącą programu jaką przedstawiła radnym na wspólnym 

posiedzeniu wszystkich komisji Pani Małgorzata Wieteska.” 

 

Ad 15.  

“Radny Pan Witold Pietroniec zwrócił także uwagę na oklejanie przystanków autobusowych 

różnymi ogłoszeniami typu “kupię akcje”, co nie jest zgodne z uchwałą rady. Poprosił  

o odpowiednie zareagowanie w tej sprawie, chyba że jest porozumienie z gminą w tej 

sprawie.  Wójt odpowiedział, że nie ma żadnego porozumienia.” 


