
 PROTOKÓŁ  NR  XXII/2016 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  20 lipca 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 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

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 13 radnych (nieobecni radni: – Pan Andrzej Herdzik i Pan Witold Pietroniec - 

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 Z-cę Przewodniczącego 

Rady Gminy Panią Elżbietę Paluch. Wójt wniósł uwagę co do protokołu odnośnie swojej 

wypowiedzi dotyczącej spotkania w PGE Rzeszów, która została źle sformułowana. Wskazał 

aby dopisać miejscowość Pysznica przy przetargu na przebudowę linii energetycznych przy 

ulicy Rędziny oraz zamiast wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w 

Krzakach napisać kompleksowe zaprojektowanie modernizacji sieci niskiego napięcia w 

miejscowości Krzaki. 

 Protokół wraz z uwagą Wójta został przyjęty.  

 

 

Ad 3.  

W skład komisji uchwał i wniosków weszli: 

Radny – Krzysztof Skrzypek 

Radny –  Andrzej Szawara 

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: 



- rozstrzygnięto następujące przetargi: 

1) na przebudowę drogi przy budynkach użyteczności publicznej w Pysznicy (koło 

urzędu), najniższa oferta KONSORCJUM  FIRM z Kraśnika – kwota 220 845,05  zł; 

2) na remont drogi gminnej ul. Folwarczna w Pysznicy, najniższa oferta 

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. z Rudnej Małej – kwota 164 116,43 zł; 

3) na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na Przedszkole  

w Pysznicy, najniższa oferta Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy- 

kwota 274 720,34 zł; 

- sprzedano  w przetargu 2 działki położone w Pysznicy na Słotwinach  za ogólną kwotę  

88 690, 00 zł brutto oraz działkę położoną w Studzieńcu (remiza strażacka) za kwotę  

55 550, 00 zł, z tym, że na razie podpisana jest warunkowa umowa sprzedaży, ponieważ 

działka ta objęta została uproszczonym planem  zagospodarowania lasu i do 30 dni prawo 

pierwokupu ma Nadleśnictwo. 

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 odnośnie zwiększenia wydatków w budżecie na wykonanie 

instalacji klimatyzacji  na I piętrze budynku w urzędzie zapytał czy nie rozważano instalacji 

klimatyzacji w całym budynku. Wójt odpowiedział, że ze względu na wysokie koszty ponad 

80 000 zł oraz na oddzielne zasilanie  dla góry i dołu zadecydowano o instalacji klimatyzacji 

na I piętrze, poza tym warunki do pracy podczas upału na górze są gorsze. Dodał, że na 

pewno zabezpieczy w budżecie na przyszły rok środki na klimatyzację na parterze. Radny 

zapytał czy to będzie kompleksowa klimatyzacja czy na poszczególne pokoje. Wójt 

odpowiedział, że będzie to klimatyzacja centralna, która oddzielnie zasili górę i dół. 

Po dyskusji uchwała Nr XXII/126/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  (13 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania przedstawiła Kierownik 

OPS w Pysznicy Pani Teresa Kudłacik. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXII/127/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (13 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 7.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca odczytał pismo od Pana Jana 

Herdzika zam. w Pysznicy, przekierowane przez Wójta do Rady w którym 

wnioskodawca informuję, że z związku  z nabyciem od Agencji działki  Nr  36802/1 

położonej w Pysznicy zamierza ogrodzić część na której usytuowany jest plac zabaw, 

więc z powyższym proponuje przeniesienie urządzeń na drugą część jego działki, 

jednocześnie zwraca się do Gminy o wydzierżawienie tego terenu za kwotę 300 zł w 

stosunku rocznym. Przewodniczący nadmienił, że Komisja Budżetu na wczorajszym 

posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała wniosek. Następnie zarządził głosowanie w 

wyniku którego radni jednogłośnie wyrazili zgodę (13 radnych głosowało „za”). 

Przewodniczący poinformował także o wejściu w życie ustawy  



o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 

budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która w odniesieniu do naszej 

gminy nakłada obowiązek zmiany nazewnictwa ulic min. w Pysznicy: ul 35-lecia  

i ul. Jedności Narodowej na który jest czas do czerwca przyszłego roku.  Radny Pan 

Krzysztof Skrzypek zapytał czy to będzie już konieczność zmiany. Wójt 

odpowiedział, że tak. Sekretarz nadmienił, że jeżeli rada tego nie zmieni to zrobi to 

wojewoda po upływie terminu. Wójt stwierdził, że tak byłoby najlepiej. Radny Pan 

Kazimierz Butryn zapytał czy na terenie gminy nie ma innego nazewnictwa poza 

ulicami. Wójt odpowiedział, że nie ma. Przewodniczący dodał, że jest na to czas  

|i skonsultuje ten temat z radą prawnym. 

  Przewodniczący poinformował także, że radni dzisiaj otrzymali zestawienie 

wykonanych i planowanych   do wykonania w 2016 roku  inwestycji wodociągowych 

i kanalizacyjnych zakładu komunalnego w Pysznicy. W dyskusji głos zabrali: 

-  Radny Pan Krzysztof Skrzypek w związku z otrzymanym zestawieniem zapytał o 

planowaną sieć w Jastkowicach  za Dworem Galicja.  Wójt odpowiedział, że Dwór 

Galicja znajduje się na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem  ale teren ten zasilany jest  

z sieci gminnej Gminy Pysznica i tam zboku będzie rozbudowa. 

-  Radny Pan Czesław Pyz wskazał pomyłkę w zapisie ulicy Isep, która znajduje się w 

miejscowości Brandwica a nie w Jastkowicach. 

 Przewodniczący poinformował także że wpłynął do niego protokół pokontrolny  

z Regionalnej Izby Obrachunkowej z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej 

Gminy Pysznica, który jest do wglądu w biurze rady. 

 Radny Pan Kazimierz Butryn zwrócił uwagę na potrzebę uporządkowania 

stwarzającego zagrożenie terenu po starym basenie strażackim, znajdującym się koło 

Pan Cichonia naprzeciwko posesji Pana Miklusa w Pysznicy. Dodał, że nie wie jaki 

stan prawny jego jest, ponieważ właściciel działki poinformował go na jego działce 

nie figuruje ten basen. Wójt odpowiedział, że są to tereny prywatne za które 

odpowiada właściciel, który powinien zabezpieczyć ten teren. 

 Radny Pan Bogdan Loc w związku  z tym, że w budżecie pojawiły się środki 

finansowe na modernizację dróg transportu rolnego zgłosił wniosek w sprawie 

utwardzenia 100 m łącznika na ulicy Majdan w Jastkowicach. Przypomniał ,że 

zgłaszał to już wcześniej Panu Tofilowi na objazdowej komisji Rady Gminy oraz 

Panu Szado. Wójt odpowiedział, że w roku poprzednim złożył wniosek na 

dojazdówkę do gruntów rolnych na ul. Strażackiej w Pysznicy i na to konkretne 

zadanie dostał środki. Wyjaśnił, że nie są to wolne środki tylko przypisane do 

konkretnego zadania. Jeżeli radny składa taki wniosek, to weźmie to pod uwagę przy 

zapotrzebowaniu  na środki w 2017 roku, tylko zaznaczył, żeby nie była to droga 

wewnętrzna i nie było zabudowań przy drodze. Radny odpowiedział, że przy w/w 

odcinku drogi są usytuwane trzy budynki. Wójt odpowiedział, że w związku z tym nie 

ma takiej możliwości, ponieważ wniosek zostanie odrzucony z w/w względów. 

Nadmienił, że jest to droga wewnętrzna Gminy Pysznica, której modernizacja 

powinna zostać sfinasowana z własnych środków. 

Ad 8. 

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

Na tym protokół zakończono. 

 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy         

                               

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 



 
 


