
 PROTOKÓŁ  NR  XLVII/2018 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  11 października 2018 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 2018 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

7. Wolne  wnioski i zapytania. 

8. 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 Bogdan Loc - 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 –  Andrzej Herdzik 

Radny –  Kamil Kuśmider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń. 

 

 

Ad 4.  

Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył  Wójt 

Gminy Pan Tadeusz Bąk.  

Ponadto poinformował radnych, że: 

-  przyznano nagrody w dziedzinie kultury dla  zespołu obrzędowego Jastkowianie, Pani  

Jolanty Powęskiej i zespołowi tanecznemu KIK. 

- rozstrzygnięto następujące przetargi: 

 remont drogi wewn. ul.  Sanowa w Pysznicy – najniższa oferta  firma Inżdróg - kwota 

207 930, 27 zł, 

  remont drogi wewn. ul.  Błonie w Pysznicy – najniższa oferta  firma Molter - kwota 

337 006, 94 zł, 

 przebudowa drogi wewn. w miejscowości Chłopska Wola najniższa oferta  Pan Paweł 



Lach -  kwota 25 774,65 zł, 

 przebudowa drogi transportu rolnego  w miejscowości Jastkowice jedna oferta  Pan 

Jan Herdzik -  kwota 78 017,98  zł, 

 przebudowa infrastruktury Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego 

      w Pysznicy w zakresie ciągów komunikacyjnych, deptaków, ścieżki zdrowia 

     najniższa oferta  Pan Paweł Lach  kwota 442 480,20 zł, 

 zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz jej aktywnego wykorzystywania tj.  

wykonanie siłowni zewnętrznych przy Domu Ludowym w Jastkowicach, wykonanie 

placu zabaw i siłowni zewnętrznych w Podborku w Pysznicy oraz wykonanie siłowni 

zewnętrznych  na centrum sportowym w Pysznicy jedna oferta firma APIS za łączną 

kwotę 210 529,39 zł. 

- zaplanowane jest  zagospodarowanie terenu wokół siłowni zewnętrznych w Słomianej, 

- wystąpiono do Ministra Sportu o przesunięcie terminu wykonania i rozliczenia Otwartych 

Stref Aktywności w związku z problemem związanym zakupem dwóch urządzeń w ramach 

tego programu, termin przesunięto na 30 października br. 

Dyskusji nie było. 

Informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 5.  

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

Pani Elżbieta Śliwińska. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan  Witold Pietroniec poprosił u udzielenie informacji odnośnie zmian w budżecie tj. 

zwiększenia planu wydatków na kwotę 23 816,55 zł w dz. 600 § 4270 na remont dróg 

wewnętrznych, wynajmu powierzchni reklamowej w autobusach komunikacji miejskiej w 

celu promocji gminy  na kwotę 6 150 zł oraz doszacowania planu do umowy cywilno-prawnej 

w OSP. Pani Skarbnik odnośnie zwiększenia planu na remonty dróg wyjaśniła, że po 

przetargach są  wyszacowane koszty, dlatego zostały przeniesione środki finansowe  z 

wydatków majątkowych na wydatki bieżące  w razie gdyby nastąpił jakiś manewr, żeby nie 

brakło pieniędzy w tym paragrafie . W kwestii doszacowania planu do umowy 

cywilnoprawnej  dla kierowców OSP wyjaśniła, że spowodowane to jest tym, że w uchwale 

budżetowej za mało było zaplanowane. Odnośnie wynajęcia powierzchni reklamowej Wójt 

poinformował, że jest to związane z dofinansowaniem komunikacji zbiorowej dla PKSu na 

okres 2 miesięcy począwszy od 1 listopada, o które zwrócił się prezes PKS. Dodał, że we 

wrześniu zostały zatrzymane kursy do Studzieńca a Prezes zaznaczył, że całkowicie wycofa 

się z komunikacji zbiorowej z terenu gminy Pysznica, jeśli nie otrzyma dofinansowania. Wójt 

wypowiedział się na temat ciężkiej sytuacji w PKS oraz rozmów prowadzonych  w kwestii 

dofinansowania kursów PKS na terenie gminy. 

 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał o remont generalny aparatów powietrza w OSP tj., 

czy wskazane 10 sztuk to są wszystkie, które wymagają remontu czy nałożony jest limit. Wójt 

odpowiedział, że do przeglądu przez Komendanta Gminnego zostały zgłoszone wszystkie 

aparaty, którym kończą się badania.  Radny zapytał się jeszcze o zwiększenia wydatków w 

dz. 801 na wynagrodzenia osobowe pracowników tj., czy to jest doszacowanie planu. 

Kierownik GZOSIP w Pysznicy Pan Artur Mierzwa poinformował, że są to głównie środki 

związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę i jednej odprawy w 

GZOSIP, a także zwiększeniem liczby oddziałów w szkole w Krzakach, dlatego są 

przenoszone środki z innych paragrafów. 

Po dyskusji uchwała Nr XLVII/292/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 



 

Ad 6.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica przedstawiła również Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XLVII/293/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

 

Ad 7.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy: 

1) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli dotyczące złożonych 

oświadczeń majątkowych; 

2) Pismo z Kancelarii Radcy Prawnego w sprawie  naliczenia noty obciążeniowej Panu 

Józefowi Bajek przez gminę za nieterminowe wykonanie umowy  

Nr RI.I.272.2.23.20117 pn. „Rozbudowa i adaptacja części budynku po byłej szkole w 

Pysznicy na potrzeby Domu Kultury w Pysznicy wraz z zakupem sprzętu  

i wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu”. 

 Radny Pan Czesław Pyz w kwestii przebudowy drogi powiatowej w Jastkowicach 

zwrócił uwagę, że zjazdy na drogę powiatową wykonane są pod kątem prostym  

a powinny być zaokrąglone.   

 Radny Pan Krzysztof Skrzypek zgłosił uwagi mieszkańców w kwestii tablicy 

ogłoszeniowej koło  szkoły, która powinna zostać już powieszona, ponieważ skończył 

się już remont drogi.  

Ad 8.  

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

Na tym protokół zakończono. 

 

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 
 

 


