
 PROTOKÓŁ  NR  XXVIII/2016 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  30 grudnia 2016 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 2016 r.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pysznica na rok 2017.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica na rok 2017. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2017-2018. 

11. 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. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  podziału Gminy Pysznica na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych na terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne i prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania tych dotacji. 

14. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Pysznica na  2017 rok. 

15. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok. 

16. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2017 rok. 

17. Wolne  wnioski i zapytania. 

18. 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 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 – Witold Pietroniec 

Radny –  Czesław Pyz 

Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń. 

 

Ad 4.  

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

Gminy Pan Tadeusz Bąk. Poinformował radnych, że w ostatnim czasie podpisał  

z Prezydentem Miasta Stalowa Wola porozumienie w sprawie powierzenia publicznego 

transportu  zbiorowego na terenie gminy Pysznica, którego organizatorem jest miasto Stalowa 

Wola a operatorem Miejski Zakład Komunalny. Kwota porozumienia na cały rok opiewa na 

240 000 zł, miesięczna rata 20 000 zł. Wszelkie zniżki, które miasto Stalowa Wola uchwali 

dla swoich mieszkańców będą obwiązywać także mieszkańców naszej gminy. Rozkład jazdy 

może być modyfikowany pod potrzeby mieszkańców. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec poprosił Wójta aby informację o takich ulgach umieścić na 

stronie internetowej Urzędu Gminy.   

Po dyskusji informacja została przyjęta przez radnych. 

 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok omówiła Skarbnik Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał  o wyjaśnienie przy zmniejszeniu dochodów kwoty 

306 990 zł, czy związana jest z przeszacowaniem dochodów.  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to związane z niewykonaniem dochodów z  podatku od 

nieruchomości  od osób prawnych z tego tytułu, że zakład komunalny zwolniony jest z 

podatku od nieruchomości. 

Po dyskusji uchwała Nr XXVIII/152/2016 w wyniku głosowania 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 również Pan Skarbnik. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXVIII/153/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

 

Ad 7.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przedstawienie projektu budżetu  

i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przez Panią Skarbnik odbyło się na posiedzeniach 

poszczególnych  Komisji Rady Gminy Pysznica, natomiast przedstawienie autopoprawki do 

projektu budżetu  na posiedzeniu Komisji Budżetu. Następnie Przewodniczący Rady poprosił 



Panią Skarbnik  o odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu 

budżetu oraz o przedstawienie radnym autopoprawki do projektu. Po odczytaniu opinii  

i omówieniu autopoprawki przez Panią Skarbnik Przewodniczący otworzył dyskusję.   

W dyskusji nad autopoprawką radny Pan Krzysztof Skrzypek w związku z tym, że radni nie 

otrzymali zmian naniesionych w autopoprawce zwrócił się z prośbą aby wszelkie zmiany  

przed sesją przesyłać radnym nawet drogą elektroniczną. Następnie na prośbę 

Przewodniczącego Rady Gminy Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Czesław Pyz odczytał 

opinię Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Pysznica  dotyczącą projektu 

budżetu. Przed głosowaniem nad uchwałą budżetową Przewodniczący Rady ponownie 

otworzył dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali:  

- radny Pan Witold Pietroniec wyraził swoją  refleksję w nawiązaniu do wczorajszej dyskusji 

na Komisji Budżetu na temat stadionu w Kłyżowie i działań inwestycyjnych jakie są 

planowane, ponieważ przeglądając ten budżet  martwi go, że wysokość środków, które gmina 

pozyskuje ze źródeł zewnętrznych jest bardzo znikoma, po za środkami z MOFU do MKS  

i Domu Kultury  nie jest przewidziane żadne inne składanie wniosków oraz nie jest 

zaplanowane działanie inwestycyjne w budżecie, przypomniał, że wcześniej  była mowa o 

planach dofinasowania stadionu w Kłyżowie z Lasowiackiej Grupy Działania. Radny  

nadmienił także o potrzebie na którą wcześniej zwracał uwagę termomodernizacji budynków 

szkoły w Kłyżowie i Krzakach oraz budynku, w którym obecnie mieści się Domu Kultury ze 

względu na możliwość uzyskania dużego dofinasowania, nawiązując do  budżetów 

okolicznych gmin czy powiatu, które zadłużają się po to aby uzyskać takie dofinasowanie, bo 

może już to jedne z ostatnich rozdań środków jeśli chodzi o te działania z których jeżeli  

nasza gmina nie skorzysta  to będzie jak w tym roku wszystkie zadania inwestycyjne 

pokrywać z własnych środków. Na koniec dodał, że  niepokoi go ta mała intensywność 

poszukiwania i składania wniosków. Wójt odpowiedział, ze składa wnioski tam gdzie tylko 

może  a czy wniosek zakwalifikuje się to nie wiadomo, wniosek złożony wspólnie z Gminą 

Zaleszany na kanalizację nie kwalifikuje się ze względu, że nie mamy  aglomeracji, następny 

wniosek na budowę  kanalizacji w Sudołach gmina nie może złożyć tylko może zakład 

komunalny działający na terenie gminy. Zwrócił uwagę na to, że wciągu ostatnich dwóch lat 

było bardzo mało ogłoszonych naborów przez urząd marszałkowski. Wyjaśnił także, że 

powiat stalowowolski znajduje się w takiej grupie, gdzie jest wysoki wskaźnik dochodowy, 

przy wstępnej kwalifikacji nasza gmina otrzymuje mniej punktów. Wójt wyraził również  

swoją opinię odnośnie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,  wspomniał  

także  o wniosku na OZE, który będzie składany i jeśli się zakwalifikuje to gmina będzie 

musiała wziąć kredyt na realizację tego zadania oraz nadmienił o złożonych wnioskach i 

środkach pozyskanych  na remont dróg  w ramach usuwania szkód popowodziowych. 

Przewodniczący Rady w nawiązaniu do tematu pozyskiwania środków z zewnątrz 

poinformował radnych, że bardzo mały procent środków pomocowych  kierowany jest przez 

urzędy marszałkowskie do gmin.  

Po dyskusji uchwała Nr XXVIII/154/2016 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (15 

radnych głosowało za projektem uchwały). 

Wójt Gminy – Pan Tadeusz Bąk podziękował  radnym za uchwalenie budżetu na 2017 rok. 

 

Ad 8.  

Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pysznica 

został przedstawiony przez Skarbnik Gminy – Pani Bogusławę Sondej na posiedzeniach 

poszczególnych  Komisji  Rady Gminy Pysznica. Pani Skarbnik na sesji omówiła 

autopoprawkę do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.   



Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XXVIII/155/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

(14 radnych głosowało za projektem uchwały, w głosowaniu nie brał udziału chwilowo 

nieobecny radny Pan Kazimierz Tofil). 

 

Ad 9.  

Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok przedstawił Przewodniczący 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Sekretarz Gminy Pan 

Stanisław Paleń. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec zwrócił uwagę, że  w/w program nie był omawiany na ostatnim 

posiedzeniu Komisji Oświaty a jego zakres podlega pod dyskusję tej Komisji, nie było tego  

w planach Komisji, w związku z tym należy wziąć to uwagę w przyszłym roku. 

Przewodniczący Rady zasugerował aby Komisja Oświaty dopisała do swojego planu ten 

punkt. 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek w związku z tym, że program uchwalany jest na rok, 

natomiast nie ma informacji jak zrealizował się program z bieżącego roku, poprosił o taką 

informację na następnej sesji. Sekretarz Gminy odpowiedział, że rok jest jeszcze 

niezamknięty, takie sprawozdania sporządza się w I kwartale następnego roku, tj. 

sprawozdanie z działalności gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych sporządzane jest w terminie do 15 kwietnia, natomiast sprawozdanie w 

zakresie przeciwdziałania narkomanii do końca marca, w związku z tym po sporządzeniu 

przedmiotowych sprawozdań zostaną przedstawione Radzie.  Radny poprosił aby przy 

opracowaniu uwzględnić jak wydatkowana była kwota zaplanowana w budżecie.   

- Przewodniczący Rady Gminy przy czytaniu treści uchwały poddał radnym pod dyskusję 

ustalenie wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za udział w posiedzeniu komisji oraz w czynnościach wynikających z zakresu 

działania komisji,  które w poprzednim roku wynosiło 10 % minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. Radny Pan Witold Pietroniec zaproponował 5 %, natomiast radne: Pani Grażyna 

Młodożeniec oraz Pani Elżbieta Paluch zaproponowały aby pozostawić obecny procent. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pozostawienie 10% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w wyniku którego zostało przyjęte przez radnych (10 radnych 

głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”, w głosowaniu nie brał udziału chwilowo nieobecny 

radny Pan Łukasz Bajgierowicz). Sekretarz Gminy na prośbę Wójta poinformował o składzie 

osobowym komisji, natomiast Wójt na pytanie radnego Pana Kazimierza Butryna odnośnie 

częstotliwości spotkań Komisji odpowiedział, że Komisja spotyka się w miarę potrzeb.  

Po dyskusji uchwała Nr XXVIII/156/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych (14 radnych głosowało za projektem uchwały, w głosowaniu nie brał udziału 

chwilowo nieobecny radny Pan Łukasz Bajgierowicz). 

 

 

Ad 10.  

Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2017-2018 omówił również Sekretarz Gminy. Przewodniczący Rady 

Gminy poprosił Sekretarza aby również przedstawił Radzie sprawozdanie z poprzedniego 

roku.  

Dyskusji nad projektem nie było. 



Uchwała Nr XXVIII/157/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych (14 

radnych głosowało za projektem uchwały, w głosowaniu nie brał udziału chwilowo nieobecny 

radny Pan Łukasz Bajgierowicz). 

 

Ad 11.  

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 omówił Sekretarz Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXVIII/158/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 12.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  podziału Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych przedstawił 

również Sekretarz Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXVIII/159/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 13.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na 

terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych 

dotacji przedstawił Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Pysznicy Pan Artur 

Mierzwa. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXVIII/160/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 14.  

Plan pracy Rady Gminy na rok 2017 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy - Pan Józef 

Gorczyca, który został zatwierdzony przez Radę Gminy. 

 

Ad 15.  

Plany pracy stałych Komisji na 2017 rok przedstawili Przewodniczący komisji: 

–  Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – Pan Kamil Kuśmider; 

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

– Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego – na 

prośbę Przewodniczącego Komisji członek Komisji Pan Kazimierz Butryn; 

– Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy – Pan Czesław Pyz. 

Plany pracy stałych Komisji zostały zatwierdzone przez Radę Gminy. 

 

Ad 16.  

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 przedstawił jej Przewodniczący – Pan Kazimierz 

Butryn.  Plan pracy został zatwierdzony przez Radę Gminy. 

 

Ad 17.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 



 Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca poinformował o  życzeniach świątecznych, 

które wpłynęły do Rady Gminy od Zespołu Szkół w Pysznicy oraz od 

parlamentarzystów z województwa podkarpackiego oraz odczytał opracowane 

stanowisko do Starosty Stalowowolskiego tj. wniosek  o rozważenie możliwości 

przebudowy skrzyżowania  o ruchu okrężnym ulic: Czarnieckiego, Poniatowskiego  

i Żwirki  i Wigury w Stalowej Woli, poprzez dobudowę dodatkowych pasów do skrętu 

w prawo co poprawiłoby płynność ruchu, który w wyniku głosowania został przyjęty 

przez radnych jednogłośnie (15 głosów „za”). Przewodniczący nadmienił, że 

przedmiotowy wniosek zostanie także wysłany do Zarządu Dróg Powiatowych w 

Stalowej Woli. Następnie odczytał skierowane do niego pismo WiceStarosty 

Stalowowolskiego informujące o wystosowaniu przez Wicestarostę podczas 

posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu 

Stalowowolskiego wniosku w sprawie funkcjonowania skrzyżowania ulic: 

Poniatowskiego, Żwirki  i Wigury oraz Czarnieckiego  do Zarządu Dróg Powiatowych 

w Stalowej Woli. Przewodniczący odczytał także odpowiedź  z ZDP na w/w  wniosek  

Wicestarosty, w której Dyrektor ZDP poinformował, że została zlecona do realizacji 

opinia techniczna dotycząca funkcjonowania przedmiotowego skrzyżowania, która 

pozwoli na niezależne i kompleksowe dokonanie oceny warunków ruchu, oraz 

opracowanie wniosków i zaleceń dotyczących zasadności ewentualnej przebudowy 

obecnie funkcjonującego skrzyżowania. 

Ad 18 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 
 


