
 PROTOKÓŁ  NR  XLV/2018 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  26 lipca 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 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniana zbiorników bezodpływowych przez właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Pysznica. 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 

9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

przetargu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 

13. Wolne  wnioski i zapytania. 

14. 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 13 radnych (nieobecni radni: Pan Witold Pietroniec i Pan Czesław Pyz- 

nieobecność usprawiedliwiona), wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do porządku obrad zostaje dodany  pkt 10a tj. 

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości”.  

Nowy porządek obrad 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 –  Cecylia Torba 

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.  

Ponadto poinformował radnych, że: 

- przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrektorów w szkołach: Pysznicy, Jastkowicach  

i Kłyżowie oraz  przeprowadzono egzaminy  na nauczycieli mianowanych, 

- powołano w urzędzie inspektora ochrony danych osobowych o raz  administratora systemu 

informatycznego, 

- ogłoszono następujące przetargi: 

 na dostawę samochodu pożarniczego dla OPS Kłyżów, 

 na przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Jastkowice w ramach 

funduszu ochrony gruntów rolnych, 

  na remont drogi Ludian – Kochany – ciąg dalszy, 

  na remont dróg w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach: Pysznica, Olszowiec  

i Jastkowice, 

 na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Pysznicy 

(Brandwica) w ramach projektu „Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem”, najnizsza 

oferta  ZGK Sp. z o. o. w Pysznicy – kwota 196 012 ,34  zł, 

- podpisano następujące umowy: 

 na dofinasowanie zakupu samochodu strażackiego w wysokości  500 000 zł z 

funduszu sprawiedliwości, 

 w Ministerstwie Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie otwartych stref 

aktywności w wysokości 50 000 zł, 

 w urzędzie marszałkowskim na rozbudowę centrum sportowego w Pysznicy na kwotę 

ponad 90 000 zł. 

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 Łukasz Bajgierowicz zadał pytanie odnośnie otwartych stref aktywności tj. czy 

kwota dofinasowania 50 000 zł jest przeznaczona na oba projekty, czyli w Sudołach  

i Kłyżowie. Wójt odpowiedział, że tak tj. po 25 000 zł. Radny zapytał się na ile był projekt na 

dofinasowanie. Wójt odpowiedział, że na 50 000 zł. Radny zapytał czy nie było  na każdy 

projekt oddzielnie  po 50 000 zł. Wójt odpowiedział, że nie. Radny zapytał się o całość 

kosztorysową  projektu. Wójt odpowiedział, że w obecnej chwili po przetargach całość 

wynosi około 174 0 000 zł.  Radny dodał, że myślał, że dofinasowanie zostało obcięte. Wójt 

dodał, że nie, otrzymano dofinansowanie takie jak zakładano, z tym, że na początku 

szacowano, że otwarte strefy aktywności będą kosztować po 50 000 zł.  

Radny zadał pytanie  również odnośnie zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków z remontu  

dróg gminnych na remont dróg wewnętrznych  w kwocie 173 200 zł. Wójt odpowiedział, że 

fizycznie nic się nie zmienia, Pani Skarbnik dodała, że  zmieniła tylko klasyfikację budżetową 

wydatków porządkując pod kategorię dróg. 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał, czy projekt „szkolne eksperymentowanie” rusza już 

od września we wszystkich szkołach. Kierownik GZOSIP w Pysznicy Pan Artur Mierzwa 

odpowiedział, że środki zostały przyjęte do budżetu po to aby ogłosić we wrześniu przetarg 

na zakup wyposażenia, ponieważ  w tym roku zaplanowany jest tylko zakup,  natomiast w 

przyszłym roku szkolenie dla nauczycieli i zajęcia dla dzieci. Radny zwrócił się z prośbą do 



Wójta o udzielenie informacji odnośnie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla OSP 

Kłyżów tj. jaki planowany jest wkład własny. Wójt odpowiedział, że 500 000 zł 

dofinansowania pochodzi z Ministerstwa Sprawiedliwości, 50 000 zł to dotacja Starosty 

Stalowowolskiego, a wkład własny będzie w granicach 290 000 zł. Koszt samochodu to około 

800 000 zł. Radny zapytał również o informację, czy wiadomo na obecną chwilę  jak 

planowane  jest wykorzystanie zabytkowego budynku plebanii. Wójt odpowiedział, że nie 

posiada informacji w tej kwestii. Poinformował, że obecnie gmina udzieliła dotacji w kwocie 

18 000 zł na wykonanie instalacji odgromowej i alarmowej w budynku plebanii. 

Po dyskusji uchwała Nr XLV/277/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (13 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pysznica przedstawił 

Przewodniczący Rady Gminy. Poinformował, że radnym przedstawiono na komisjach dwie 

propozycje, tj. obniżenia wynagrodzenia o 350 zł i 20 zł, wszystkie komisje pozytywnie 

zaopiniowały drugą wersję projektu uchwały. Przewodniczący nadmienił, że sprawdzał 

wynagrodzenia wójtów sąsiednich gmin, które  kształtują się na podobnym poziomie z 

minimalnymi różnicami. Wójt dodał, że jeżeli zostanie uchwalona druga wersja to składniki 

wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i specjalny  wójta w gminach: 

Bojanów, Pysznica, Radomyśl n/Sanem i Zaleszany będą takie same, z tym, że w gminie 

Zaleszany Wójt ma mniejszy staż pracy  w związku z tym ma niższy dodatek stażowy. 

Dyskusji nad projektami nie było w związku z czym Przewodniczący odczytał drugi projekt 

uchwały. 

Uchwała Nr XLV/278/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (13 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 7.  

Przewodniczący Rady poinformował, że  projekt uchwały  w sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniana zbiorników bezodpływowych przez 

właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pysznica otrzymuje następujące brzmienie:  

„ w  sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniana zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pysznica.  Dodał, że 

powyższy projekt uchwały został omówiony  na wszystkich komisjach, które to przyjęły 

proponowane stawki za wyjątkiem stawki za pojemniki za odpady 240 l, ponieważ 

propozycja była  50 zł, natomiast wszystkie komisje przyjęły stawkę 60 zł.  Następnie 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższą stawkę  tj. 60 zł w wyniku którego 

została przyjęta jednogłośnie (13 głosów „za”), 

Uchwała Nr XLV/278/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych (11 głosów 

„za”, 2 głosy „wstrzymujące się”). 

 

Ad 8.  

Projekt uchwały  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w schronisku dla osób bezdomnych przedstawiła Pani Teresa Kudłacik Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pysznicy. 

Dyskusji nie było. 



Uchwała Nr XLV/280/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (13 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 9.  

 Projekt uchwały  w sprawie w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pysznicy omówiła również Pani Kierownik OPS w Pysznicy. 

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLV/281/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (13 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 10.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy 

Pysznica działki Nr ewid. 856/9 o pow. 0,0069 ha, położonej w Pysznicy stanowiącej 

własność osób fizycznych, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi stanowiącej własność 

gminy (ulicy Jasna Polana w Pysznicy) przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XLV/282/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (13 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 10a.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy 

Pysznica działki Nr ewid. 828/1 o pow. 0, 0148 ha, położonej w Pysznicy stanowiącej 

własność osób fizycznych, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi stanowiącej własność 

gminy (ulicy Kalinowa w Pysznicy) przedstawił Wójt Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XLV/283/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (13 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 11.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu tj. 

działek: Nr 266/22 o pow. 0,1528 ha, Nr 266/23 o pow. 0,1234 ha, Nr 266/24 o pow. 0,1267 

ha, Nr 266/25 o pow. 0,1271 ha, Nr 266/27 o pow. 0,1526 ha, Nr 266/28 o pow. 0,1225 ha, Nr 

266/29 o pow. 0,1253 ha, Nr 266/30 o pow. 0,1251 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 

wsi Kłyżów, stanowiących własność Gminy Pysznica omówił Przewodniczący Rady. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XLV/284/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (13 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 12.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości tj.  na okres 

10 lat części działki nr ewid. 1928 o pow. 0,04 ha położonej w Pysznicy, z przeznaczeniem na 

cele usługowo-handlowe (aptekę) przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. 

W dyskusji głos zabrali; 

- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Pani Cecylia Torba 

przedstawiła wniosek w/w komisji przyjęty na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2018 r. w sprawie 

wydzierżawienia tego terenu pod aptekę na zasadach ogólnych, czyli na okres 5 lat, gdzie 

decyzja mieści się w kompetencji Wójta. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji, w wyniku 

którego został przyjęty  (12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”). 



Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały tj. wydzierżawienia 

nieruchomości na okres 10 lat i poddał go pod głosowanie w wyniku którego został 

odrzucony  (12 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”). 

- radny Pan Kazimierz Butryn zasugerował aby zwrócić uwagę właścicielom apteki w kwestii 

jej zaopatrzenia. 

 

Ad 13.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

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

1) Prośba Parafii  Rzymskokatolickiej w Kłyżowie w sprawie  przyznania  na 

remont dachu na kościele 25 m3  drewna z mienia gminnego będącego w 

dyspozycji wsi Pysznica. Przewodniczący Rady nadmienił, że Pismo zostało 

skierowane do Rady Sołeckiej sołectwa Pysznica. Na prośbę 

|Przewodniczącego sołtys sołectwa Pysznica Pan Janusz Bąk poinformował, że 

na chwilę obecną Rada Sołecka wyraziła zgodę na przekazanie 10 kubików 

drzewa   oraz że przedmiotowy wniosek będzie rozpatrzony jeszcze na 

zebraniu wiejskim sołectwa Pysznica. 

2) Informacja z Ministerstwa Edukacji  Narodowej dotycząca pisma  ws. 

Publikacji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN. 

3) Zawiadomienie z WSA w Rzeszowie  o posiedzeniu Sądu  w sprawie skargi 

Prokuratora Rejonowego w Stalowej Woli na uchwałę Rady Gminy w 

Pysznicy z dnia 29 grudnia 2010 r. w przedmiocie trybu i sposobu 

powoływania  i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. 

 Radna Pani Cecylia Torba zgłosiła potrzebę ustalenia zasad organizacji ruchu   

i umieszczenia znaków drogowych na skrzyżowaniu na ulicy Topolowej w Pysznicy, 

w związku z wypadkami drogowymi, które miały miejsce w ostatnim czasie. 

Ad 14.  

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

Na tym protokół zakończono. 

 

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 
 


