PROTOKÓŁ NR XL/2014
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 21 marca 2014 r.
W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.
Porządek obrad sesji:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Powołanie komisji uchwał i wniosków.
Informacja Wójta z działalności między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2014 Powiatowi
Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu
sołeckiego w budżecie gminy w 2015 roku.
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 2014 roku”.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad sesji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 poinformował, że do porządku obrad zostaje dodany pkt. 7 a –
podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
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 bez uwag.
Ad. 3
W skład komisji uchwał i wniosków weszli:
Radna – Grażyna Młodożeniec
Radny – Witold Pietroniec
Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń
Ad. 4
Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Wójt
Gminy. Informacja została przyjęta przez radnych.

W dyskusji głos zabrali:
- Radna Pani Grażyna Młodożeniec zgłosiła problem z wysokimi studzienkami przy wjeździe
na ulicę Władysława Reymonta, który związany jest z remontem drogi wojewódzkiej nr 885.
Wójt Gminy odpowiedział, że inwestycja nie jest zakończona, jest na etapie realizacji,
prowadzona jest przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Postara się
więc zapoznać z dokumentacją i zasięgnąć informacji na ten temat w oddziale Zarządu, czyli
w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli przy ul. Przemysłowej 6.
- Radny Pan Andrzej Herdzik w związku z licznymi pytaniami mieszkańców Podborku
skierowanymi do niego poprosił Wójta o udzielenie informacji w sprawie budowy stacji
benzynowej przy ulicy Ks. Wł. Szubargi w Pysznicy.
Wójt udzielił odpowiedzi, informując radnych, że dwie firmy: FH „RIA” z Jamnicy oraz
P.H.U „OKTAN” z Kamienia złożyły wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie
budowy stacji benzynowej. Lokalizacja inwestycji przez pierwszą firmę planowana jest na
działkach położonych przy ul. Ks. Wł. Szubargi po prawej stronie przy wyjeździe z Pysznicy
zaś drugiej firmy na skrzyżowaniu ul. Ks. Wł. Szubargi z ulicą Hutniczą w Podborku. Na
chwilę obecną inwestycje te są na etapie uzgodnień. Na obydwie firmy nałożono obowiązek
przeprowadzenia raportu, który poszerzy krąg zainteresowanych osób. Informacja o
wyłożeniu raportu i możliwości zapoznania się z tym raportem w pokoju nr 11 w urzędzie
zostanie umieszczona na stronie BIP urzędu, w związku z czym wszyscy zainteresowani będą
mogli wnieść uwagi i zastrzeżenia co do niego.
Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 przedstawiła Skarbnik
Gminy – Pani Bogusława Sondej. Przewodniczący Rady nadmienił, że projekt uchwały
omawiany był także na Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy Pysznica.
Dyskusji nad projektem nie było.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL/241/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2014 Powiatowi
Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego omówiła Skarbnik Gminy, informując,
że pomoc finansowa w kwocie 45 000 zł, która zostanie przekazana dla powiatu, będzie
przeznaczona na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice
na odcinku Słomiana – Studzieniec.
Dyskusji nad projektem nie było.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL/242/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad. 7
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała radnych,
że w związku ze zmianą przepisów prawnych uchwała będzie podjęta bezterminowo, czyli
rada nie będzie musiała co roku podejmować uchwały w tej sprawie, chyba, że postanowi nie
wyodrębniać w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Dyskusji nad projektem nie było.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL/243/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad. 7a
Projekt uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki omówił Kierownik GZOSiP – Pan Artur Mierzwa. Poinformował radnych, że
fundusze z tego projektu przeznaczone będą na doposażenie pomieszczeń lekcyjnych w sprzęt
i urządzenia np. telewizory, dvd, tablice interaktywne oraz meble szkolne oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych a także zakup pomocy dydaktycznych do
prowadzenia zajęć i urządzenie placów zabaw przy tych oddziałach przedszkolnych. Umowa
prawdopodobnie podpisana będzie w przyszłym tygodniu, termin realizacji przewidywany
jest na koniec lipca tego roku.
W dyskusji Radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się czy wszystkie środki są już
zagospodarowane. Pan Mierzwa odpowiedział, że dyrektorzy szkół złożyli zapotrzebowanie
na doposażenie i wszystkie środki są już zabezpieczone.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL/244/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem 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 Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń. 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. Nadmienił, że Komisarz Wyborczy sugeruje, że za każdym razem kiedy
powstaje nowa ulica należy zmienić poprzednią uchwałę.
Dyskusji nad projektem nie było.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL/245/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem 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 Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń, który zaznaczył, że zmiana uchwały dotycząca
okręgów wyborczych niesie za sobą zmianę uchwały dotyczącej obwodów głosowania.
Dyskusji nad projektem nie było.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL/246/2014 została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad. 10
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2014 roku” został
omówiony przez Panią Małgorzatę Wieteska inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i
gospodarki wodnej na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.
Dyskusji nad projektem nie było.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL/247/2014 została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(14 radnych głosowało za projektem uchwały, radny Pan Wiesław Ludyjan chwilowo
nieobecny).
Ad. 11
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali :
 Pan Przewodniczący odczytał pismo przekierowane przez Wójta Gminy do Rady
Gminy od PPUH „SOLO” ze Stalowej Woli w sprawie prośby o opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 944/2 i 944/1
położonych w Bąkowie w obrębie ewidencyjnym wsi Brandwica. Wnioskodawca,









czyli Pan Marcin Sobota złożył ten wniosek w związku z planowaną rozbudową
zakładu o linię produkcji żaluzji i zasłon przeciwsłonecznych. Wyjaśnień w tej
sprawie udzielił Pan Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński. Po dyskusji rada
w wyniku głosowania jednogłośnie (15 radnych głosowało „za”) postanowiła ten
wniosek przełożyć na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Mienia Komunalnego i
Planowania Przestrzennego Gminy Pysznica, aby zaprosić Pana Sobotę na
posiedzenie komisji, w celu przedstawienia swoich argumentów.
Radny Pan Czesław Pyz zgłosił wniosek o wystosowanie pisma do Starostwa
Powiatowego w Stalowej Woli w sprawie utwardzenia drogi powiatowej na odcinku
Jastkowice – Kuziory. Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku
czego wniosek został przyjęty przez radnych jednogłośnie (14 radnych głosowało
„za”, Radna Pani Grażyna Młodożeniec chwilowo nieobecna).
Sołtys Sołectwa Pysznica Pan Janusz Bąk zwrócił uwagę na potrzebę odwodnienia
drogi na Podlesiu ponieważ mieszkańcy zgłaszają, że po kanalizacji woda spływa na
drogę. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Z-ca Wójta oraz Pan Przewodniczący Rady.
Radna Pani Jolanta Powęska wyraziła zaniepokojenie z powodu zaśmiecenia terenu
gminy po okresie zimowym, a szczególnie chodników. Z-ca Wójta Pan Aleksander
Jabłoński udzielił odpowiedzi informując, że obowiązek utrzymania czystości ma
właściciel nieruchomości, zaś jeśli chodzi o chodniki wzdłuż drogi powiatowej to
problem ten zostanie zgłoszony do zarządcy drogi powiatowej.
Radny Pan Wiesław Miklus złożył wniosek o zamontowanie lampy ulicznej na
skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. 1000-lecia w Jastkowicach.
Radna Pani Grażyna Młodożeniec zwróciła uwagę w związku z prośbami
mieszkańców na potrzebę zamontowania lampy ulicznej przy ul. Isep oraz przy ul.
Orzeszkowej w Brandwicy a także aby firma, która w najbliższym czasie będzie
utwardzać nawierzchnie nietrwałe nie zapomniała o odcinku drogi na końcu
ul. Wałowej w Brandwicy.

Ad. 12
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XL sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Gminy:

Marta Gleich

Józef Gorczyca

