
 PROTOKÓŁ  NR  XXXIV/2013 
Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 
odbytej w dniu  2 października 2013 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 2013 r.  
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2013. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2014.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2013 dla Gminy 

Stalowa Wola na realizację zadania publicznego.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

na terenie gminy Pysznica.  
11. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. 
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków 
i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Pysznica.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzaki.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie ogólnodostępności bazy sportowej w miejscowościach 

Pysznica, Jastkowice i Krzaki.  
17. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Pysznica. 
18. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pysznica. 
19. Wolne  wnioski i zapytania. 
20. 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 12 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
Przewodniczący posiedzenia poinformował, że w związku z pismem jakie wpłynęło do Biura 
Rady Gminy w dniu 25 września 2013 r. z Kancelarii Radcy Prawnego Pani Agaty Mazur,  
do porządku obrad proponuje dodać punkt 18 a – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pana Piotra Koczwary na działalność Wójta Gminy Pysznica.  
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: 
Radny – Czesław Pyz    
Radny – Kazimierz Tofil  
Sekretarz Gminy  – Stanisław Paleń  
 
Ad 4.  
 
Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Wójt 
Gminy. Informacja została przyjęta przez radnych. 
 
Następnie, Przewodniczący Rady wspólnie z wójtem, złożyli podziękowania Pani Krystynie 
Nowosielskiej - Dyrektor Zespołu Szkół w Jastkowicach, za wieloletnią współpracę,  
w związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na emeryturę.  
  
Ad 5.  
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 przedstawiła Skarbnik 
Gminy – Pani Bogusława Sondej.  
Dyskusji nad projektem nie było. 
Uchwała Nr XXXIV/193/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (12 radnych 
głosowało za projektem uchwały). 
 
Ad 6. 
 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Pysznica przedstawiła Skarbnik Gminy.  
Dyskusji nad projektem nie było. 
Uchwała Nr XXXIV/194/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (12 radnych 
głosowało za projektem uchwały). 
 
Ad 7. 
 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013 omówiła 
Skarbnik Gminy.  
 
Dyskusji nad projektem nie było. 
Uchwała Nr XXXIV/195/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (12 radnych 
głosowało za projektem uchwały). 
 
 
 
 
 



Ad 8. 
 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2014 na zadanie pod nazwą 
„Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej szkole w Pysznicy Etap II” omówiła Skarbnik 
Gminy. 
Dyskusji nad projektem nie było. 
Uchwała Nr XXXIV/196/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (12 radnych 
głosowało za projektem uchwały). 
 
 
Ad 9. 
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2013 dla Gminy Stalowa 
Wola na realizację zadania publicznego przedstawiła Skarbnik Gminy. 
Dyskusji nad projektem nie było. 
Uchwała Nr XXXIV/197/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (12 radnych 
głosowało za projektem uchwały). 
 
 
Ad 10. 
Przewodniczący posiedzenia przedstawił stawki podatku od nieruchomości proponowane 
przez wójta oraz poszczególne komisje rady, po czym poddał pod głosowanie stawki 
zaproponowane przez Komisje Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy Pysznica. Wyniki 
głosowania: 
 
1. Od gruntów 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2, z zastrzeżeniem punktu 2, 

Stawka poddana pod głosowanie:  0,72 zł, 
została przyjęta przez radnych jednogłośnie (12 radnych głosowało „za” przyjęciem stawki). 
 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 
ha powierzchni 

Stawka poddana pod głosowanie:  4,55 zł, 
została przyjęta przez radnych jednogłośnie (12 radnych głosowało „za” przyjęciem stawki). 
 

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

Stawka poddana pod głosowanie:  0,20 zł, 
została przyjęta przez radnych jednogłośnie (12 radnych głosowało „za” przyjęciem stawki). 
 
 
2. Od budynków lub ich części 

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 
Stawka poddana pod głosowanie:  0,34 zł, 
została przyjęta przez radnych jednogłośnie (12 radnych głosowało „za” przyjęciem stawki). 
 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  od 1 
m2 powierzchni użytkowej 



Stawka poddana pod głosowanie:  18,10 zł, 
została przyjęta przez radnych jednogłośnie (12 radnych głosowało „za” przyjęciem stawki). 
 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1m2  powierzchni użytkowej 

Stawka poddana pod głosowanie:  10,75 zł, 
została przyjęta przez radnych jednogłośnie (12 radnych głosowało „za” przyjęciem stawki). 
 

d) Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 
powierzchni użytkowej 

Stawka poddana pod głosowanie:  4,68 zł, 
została przyjęta przez radnych następującą liczbą głosów: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 
„przeciw”.  
 

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

Stawka poddana pod głosowanie:  3,00 zł, 
została przyjęta przez radnych jednogłośnie (12 radnych głosowało „za” przyjęciem stawki). 
 
3. Od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych – radni przyjęli jednogłośnie (12 radnych głosowało 
„za” przyjęciem stawki)..  

 
 
Po zakończeniu głosowania nad poszczególnymi stawkami przewodniczący posiedzenia 
odczytał całą uchwałę oraz zarządził głosowanie, w wyniku którego Uchwała  
Nr XXXIV/198/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (12 radnych głosowało za 
projektem uchwały). 
 
 
Ad 11. 
 
Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. przedstawiła i omówiła 
Skarbnik Gminy.  
Dyskusji nie było. Informacja została przyjęta przez radnych.  
 
Ad 12. 
 
Projekty uchwał  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej omówił zastępca wójta Pan Aleksander Jabłoński.  
Dyskusji nad projektami nie było. 
 
 
Uchwała Nr XXXIV/199/2013 (dotycząca sprzedaży działki w Pysznicy) została przyjęta 
przez radnych jednogłośnie (12 radnych głosowało za projektem uchwały). 
Uchwała Nr XXXIV/200/2013 (dotycząca sprzedaży działki w Kłyżowie) została przyjęta 
przez radnych jednogłośnie (12 radnych głosowało za projektem uchwały). 
 
 



 
 
 
Ad 13. 
 
Wójt uzasadnił zmianę uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów. 
W dyskusji głos zabrali: 
− Radny Czesław Pyz zapytał, czy pojemniki na odpady będą nieodpłatne dla wszystkich. 

Zastępca wójta odpowiedział, że przedmiotowa zmiana wprowadza obowiązek 
zapewnienia pojemników nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców przez firmę, która 
wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy. Wymóg ten, będzie 
zapisany w specyfikacji do przetargu, który w najbliższym czasie będzie ogłoszony. 

− Radny Witold Pietroniec zapytał, czy były rozdawane worki koloru białego do segregacji 
odpadów biodegradowalnych. 
Rady Kazimierz Tofil odpowiedział, że worki do odpadów biodegradowalnych były już 
rozwożone. Z przyczyn technicznych były one koloru brązowego.  
Zastępca wójta dodał, że w przypadku nie otrzymania takiego worka, należy to zgłosić do 
urzędu gminy.  

 
Uchwała Nr XXXIV/201/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (12 radnych 
głosowało za projektem uchwały). 
 
Ad 14 
Projekt uchwały w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica 
omówił Sekretarz Gminy.  
Dyskusji nie było. 
 
Uchwała Nr XXXIV/202/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (12 radnych 
głosowało za projektem uchwały). 
 
Ad 15. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzaki i Słomiana 
przedstawił Przewodniczący Rady.  
 
Dyskusji nie było. 
 
Uchwała Nr XXXIV/203/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (12 radnych 
głosowało za projektem uchwały). 
 
 
Ad 16. 
 
Projekt uchwały w sprawie ogólnodostępności bazy sportowej w miejscowościach Pysznica, 
Jastkowice i Krzaki omówił Sekretarz Gminy.  
 
Po dyskusji Uchwała Nr XXXIV/204/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie   
(12 radnych głosowało za projektem uchwały). 



Ad 17. 
 
Informację o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Pysznica przedstawił Kierownik 
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Pan Artur Mierzwa. Informacja stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.  
Informacja została przyjęta przez radnych.  
 
Ad 18. 
 
Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pysznica przedstawił Kierownik 
Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora. Informacja stanowi załącznik  
do niniejszego protokołu.  
Kierownik Posterunku omówił także bieżące problemy, występujące na terenie gminy 
Pysznica, w szczególności dotyczące przebiegu meczów piłki nożnej z udziałem klubów 
sportowych z terenu gminy Pysznica.  
W dyskusji głos zabrali: 
− Radny Witold Pietroniec powiedział, że nie ma podstaw prawnych, żeby nie wpuszczać 

na mecz osoby, które wszczynają bójki. Największy wpływ na kibiców, wg radnego ma 
policja. Niestety kluby nie posiadają środków finansowych na zatrudnienie ochroniarzy.  

− Radny  Łukasz Bajgierowicz zauważył, że problem nie dotyczy tylko kibiców, także 
niektórzy piłkarze biorą udział w zamieszkach. Radny zauważył, że obecność policji 
wzbudza respekt wśród kibiców.  

− Przewodniczący Rady stwierdził, że gdyby została ukarana chociaż jedna osoba biorąca 
udział w zamieszkach, to może wtedy inni kibice powstrzymali się przed rozróbami. 
Poprosił także Kierownika posterunku, aby zwiększyć patrole po godzinie 22 na placach 
gminnych.  

− Radny Kazimierz Butryn potwierdził, że problem rozboju na meczach LZS San Kłyżów 
jest od lat powtarzany. Radny stwierdził, że w przyszłości należało by się zastanowić nad 
dotowaniem klubów, w których dzieją się takie rzeczy.    

− Zastępca wójta stwierdził, ż działania prewencyjne w głównej mierze należą do policji. 
Policja powinna kontrolować, legitymować grupki młodych ludzi.   

 
Informacja została przyjęta przez radnych. Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad 18a. 
 
Przewodniczący rady odczytał pismo z Kancelarii Radcy Prawnego Pani Agaty Mazur, 
działającej w imieniu Pana Piotra Koczwary, w sprawie skargi na działania Wójta Gminy 
Pysznica, dotyczące organizacji dowozu dziecka niepełnosprawnego do ośrodka szkolno – 
wychowawczego.  
Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Sekretarz Gminy oraz Kierownik Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli Pan Artur Mierzwa. 
 
Po dyskusji Uchwała Nr XXXIV/205/2013 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (12 
radnych głosowało za projektem uchwały). 
 
 
 
 



Ad 19. 
 
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 
− Przewodniczący posiedzenia odczytał pisma, które wpłynęły do Biura Rady, tj: 

1. Wniosek Prezydenta Miasta Stalowej Woli o dofinansowanie zakupu busa  
z przeznaczeniem dla działalności Warsztatu Terapii zajęciowej przy MOPS  
w Stalowej Woli, 

2. Wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli o zabezpieczenie 
środków finansowych w przyszłorocznym budżecie gminy na adaptację pomieszczeń 
na potrzeby posterunku policji oraz zakup urządzeń na jego bieżące potrzeby, 

3. Pismo z PZMiUW w Rzeszowie dotyczące postępowania w sprawie ustalenia linii 
brzegu potoku „Pyszanka”, które jest odpowiedzią na wniosek Przewodniczącego 
Rady w tej sprawie.  

− Przewodniczący rady zgłosił wniosek, aby wystąpić z pismem do PZMiUW  
o  udrożnienie koryta rzeki  Bukowa. 

− Sekretarz Gminy odczytał pismo od Wojewody Podkarpackiego dotyczące analizy 
oświadczeń majątkowych za rok 2012 złożonych przez Wójta Gminy oraz 
Przewodniczącego Rady.  
Sekretarz odczytał także wyjaśnienia złożone przez wójta do przedmiotowych uwag 
(wyjaśnienia stanowią załącznik 3 od niniejszego protokołu). 
Następnie Przewodniczący rady złożył wyjaśnienie w sprawie uwagi dotyczącej swojego 
oświadczenia majątkowego (wyjaśnienia stanowią załącznik nr 4 od niniejszego 
protokołu). 

− Radna Cecylia Torba poprosiła o naprawę wyrwy przy wyjeździe z ul. Folwarcznej (koło 
kapliczki). 

− Radny Witold Pietroniec zgłosił potrzebę włączania oświetlenia ulicznego w godzinach 
rannych. 

− Radny Andrzej Herdzik zgłosił, że na ul. Hutniczej znajduje się wyrwa koło Pana Michała 
Bąk. Radny zapytał też, czy istnieje możliwość przeczyszczenia rowu odwadniającego na 
pastwisku w Podborku przy ul. Zadole.   
Zastępca wójta odpowiedział, że nie ma już środków finansowych na taką inwestycję, 
natomiast naprawy wyrw będą wykonane.  

− Sołtys sołectwa Pysznica Pan Janusz Bąk zgłosił potrzebę oczyszczenia rzeki Pyszanki 
przy ul. Ziarny. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że odcinek rzeki od mostku na ul. Kaczyłów  
(od posesji Pana Emila Kaczora) do mostku w Ziarnach został zgłoszony do pogłębienia i 
oczyszczenia w 2012 r. do PZMiUW w Nisku, wg informacji uzyskanych od Dyrektora 
PZMiUW w Rzeszowie ma to być wykonane w tym roku. 
 
 

Ad 8. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIII sesji. 
Na tym protokół zakończono. 
  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy: 
                                               
 Izabela Kowalik                                                                                    Józef Gorczyca 


