PROTOKÓŁ NR VII/2015
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 27 marca 2015 r.
W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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 2015 r.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pysznica.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
przetargu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pysznica.
Wysłuchanie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pysznica.
Wolne wnioski i zapytania.
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 poinformował, że na wniosek Z-cy Wójta Pana Aleksandra
Jabłońskiego, do porządku obrad zostaje dodany pkt. 9 a – podjęcie uchwał w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - pastwisk w czterech sołectwach. Z-ca
Wójta wyjaśnił zasadność podjęcia tych uchwał, mianowicie, aby skorzystać z dopłat
unijnych należy wydzierżawić nieruchomości na okres 5 lat, na co potrzebna jest zgoda rady.
Dodał także, że wniosek został przedyskutowany na wczorajszym posiedzeniu Komisji
Budżetu.
Nowy porządek obrad został przegłosowany i przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady w związku z wyborami sołtysów na terenie gminy Pysznica,
które odbyły się 15 marca 2015 r. pogratulował wszystkim nowo wybranym sołtysom życząc
im sukcesów. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia
wyborów sołtysów Pan Aleksander Jabłoński odczytał protokół z przeprowadzonych
wyborów oraz wręczył wszystkim sołtysom zaświadczenia o wyborze.
Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk również złożył gratulacje sołtysom, nadmienił, że byłemu
sołtysowi sołectwa Sudoły Panu Tadeuszowi Portka, który nie mógł uczestniczyć
w dzisiejszym posiedzeniu
zostanie wręczony album wraz z podziękowaniami za
współpracę.

Ad 2.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego Rady
Gminy. Do protokołu zostały wniesione następujące uwagi:
- Radny Pan Witold Pietroniec wniósł uwagę co do swojej wypowiedzi dotyczącej oklejania
przystanków autobusowych, wyjaśnił, że chodziło mu o oklejanie różnymi ogłoszeniami typu
„kupię akcje” a nie tak jak zostało zapisane w protokole, że prywatni przewoźnicy oklejają
przystanki rozkładami.
- Radny Pan Krzysztof Skrzypek zgłosił również uwagę co do swojej wypowiedzi w punkcie
dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2015 roku”. Wyjaśnił,
że zasugerował aby sołtysi obecni na posiedzeniu rady mogli uzyskać taka informację
dotyczącą programu jaką przedstawiła radnym na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji
Pani Małgorzata Wieteska a nie jak zapisano w protokole, żeby zapoznali się z w/w
programem.
Przewodniczący odpowiedział, że posiedzenia są nagrywane, po przesłuchaniu nagrania jeśli
uwagi zostaną uwzględnione to zmiany w protokole zostaną naniesione.
Ad 3.
W skład komisji uchwał i wniosków weszli:
Radny – Witold Pietroniec
Radny – Czesław Pyz
Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń
Ad 4.
Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk złożył ustną informację z działalności między sesjami, udzielił
także informacji w sprawie odbytego Zgromadzenia Związku Gmin Wiejskich z okazji 25lecia Samorządu Terytorialnego, w którym uczestniczył w dniach 5-6 marca 2015 r. Złożona
informacja została przyjęta przez radnych.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 przedstawiła Skarbnik
Gminy – Pani Bogusława Sondej.
W dyskusji głos zabrali:
- Radny Pan Witold Pietroniec zadał pytanie czy zaszły jakieś zmiany w przebiegu ścieżek
rowerowych. Wójt odpowiedział, że gmina nie posiada takiej informacji, natomiast zmiany
w budżecie dotyczące ścieżek związane są z zatrudnieniem inżyniera kontraktu.
- Sołtys Sołectwa Sudoły Pani Lucyna Sudoł zapytała o ścieżkę rowerową łączącą Stalową
Wolę z Pysznicą. Wójt odpowiedział, że ścieżka biegnie wzdłuż drogi powiatowej, której
zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli a także wyjaśnił, że wcześniejsza
dyskusja dotyczyła trasy rowerowej, która zostanie wybudowana wzdłuż drogi powiatowej
Zarzecze- Rezczyca Długa.
Uchwała Nr VII/27/2015 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 Skarbnik Gminy – Pani Bogusława Sondej.

Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr VII/28/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 przedstawiła Radna Pani Elżbieta
Paluch jednocześnie pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. Wyjaśniła, że
zmiana uchwały polega na zmianie tytułu programu co jest warunkiem do złożenia wniosku
o dofinansowanie.
W dyskusji głos zabrali:
- Radny Pan Kazimierz Butryn zapytał o kwotę jaka można uzyskać. Pani Elżbieta Paluch
odpowiedziała, że jest to kwota w granicach 13 000 zł, która zostanie przeznaczona na
zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie gminy Pysznica.
Uchwała Nr VII/29/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu tj.
działki nr ewid. 417/18 pow. 0,1661 ha wraz z budynkiem po byłej remizie w Studzieńcu
omówił Z-ca Wójta. Nadmienił, że zebranie wiejskie sołectwa Studzieniec wyraziło zgodę na
sprzedaż.
W dyskusji głos zabrali:
- Radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał o wycenę tej nieruchomości. Z-ca odpowiedział, że
nieruchomość zostanie wyceniona dopiero po podjęciu uchwały.
Uchwała Nr VII/30/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości tj. dz. nr ewid.
2463/4 o pow. 0,0199 ha stanowiącej własność Pana Artura Trzuskota oraz dz. nr ewid,
2463/6 o pow. 0,0061 ha stanowiącej własność Pana Stanisława Trzuskota przedstawił. Z-ca
Wójta. Wyjaśnił, że nabyte nieruchomości zostaną przeznaczone na poszerzenie drogi
gminnej - ulicy Polnej w miejscowości Krzaki.
W dyskusji głos zabrali:
- Radny Pan Witold Pietroniec zapytał czy jest to droga asfaltowa. Z-ca Wójta odpowiedział,
że jest to droga utwardzona, częściowo działka Pan Trzuskota została zajęta pod tą drogę co
wynikło przy podziale działek.
- Radny Pan Krzysztof Skrzypek zgłosił uwagę aby w przyszłości na sesjach na których
podejmowane są uchwały dotyczące nieruchomości była dostępna mapa do wglądu dla
radnych. Wójt oraz Z-ca Wójta zadeklarowali, że będzie przygotowana.
Uchwała Nr VII/31/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 9a.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5
lat, składającej się z działek:
- nr ewid. 961/4 o powierzchni całkowitej 7,04 ha;
- nr ewid. 994/12 o powierzchni całkowitej 1,8213 ha;
położonych w Brandwicy, stanowiących własność Gminy Pysznica, z przeznaczeniem na
rolnicze użytkowanie omówił Z-ca Wójta. Zaznaczył, że zebranie wiejskie sołectwa wyraziło
pozytywną opinię w tej sprawie.
W dyskusji głos zabrali:
- Radny Pan Witold Pietroniec zapytał czy wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu i czy
nie należy uzupełnić treści uchwały w jakiej formie. Z-ca Wójta odpowiedział, że oprócz
Sołectwa Sudoły najprawdopodobniej pozostałe pastwiska zostaną wydzierżawione w drodze
przetargu. Wyjaśnił, że rada wyraża zgodę na wydzierżawienie, a później Wójt rozpatrzy
w jakiej formie nastąpi dzierżawa. Radny Pan Witold Pietroniec zapytał czy są już potencjalni
wnioskodawcy. Z–ca odpowiedział, że są tylko zainteresowani.
- Radny Pan Kazimierz Butryn zapytał o przyjętą stawkę dzierżawy. Wójt Gminy
odpowiedział, że jest to 100 zł za ha.
- Radny Pan Krzysztof Skrzypek przypomniał, że na posiedzeniu komisji była rozmowa
dotycząca wydzierżawienia pastwisk przez ZGK Sp. Z o. o. w Pysznicy. Radny Pan
Kazimierz Tofil odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma odpowiedzi z agencji, jeśli tylko
będzie możliwość to zakład przystąpi do przetargu.
-Radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał o kryteria jakie będą w przetargu dotyczącym
dzierżawy. Z-ca Wójta odpowiedział, że główne kryterium to cena.
Uchwała Nr VII/33/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5
lat składającej się z następujących działek:
- nr ewid. 54/8 o powierzchni całkowitej 4,98 ha;
- nr ewid. 54/13 o powierzchni całkowitej 10,90 ha;
- nr 53/2 o powierzchni całkowitej 1,59 ha;
- nr 53/1 o powierzchni całkowitej 2,31 ha;
- nr 189/3 o powierzchni całkowitej 15,73 ha położonych w Pysznicy (Zadole) stanowiących
własność Gminy Pysznica omówił Z-ca Wójta. Zaznaczył, że zebranie wiejskie sołectwa
wyraziło pozytywną opinię w tej sprawie.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr VII/34/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5
lat położonej w sołectwie Bąków, w obrębie ewidencyjnym wsi Brandwica składającej się
z następujących działek:
- nr ewid. 861/1 o powierzchni całkowitej 18,29 ha;
- nr ewid. 861/5 o powierzchni całkowitej 5,97 ha, stanowiących własność Gminy Pysznica
przedstawił Z-ca Wójta. Nadmienił, że zebranie wiejskie sołectwa Bąków wyraziło
pozytywną opinię w tej sprawie.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr VII/35/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5
lat składającej się z następujących działek:
- nr ewid. 6254/5 o powierzchni całkowitej 4,7908 ha;
- nr ewid. 4571/7 o powierzchni całkowitej 2,1743 ha, położonych w sołectwie Sudoły,
stanowiących własność Gminy Pysznica przedstawił Z-ca Wójta. Nadmienił, że zebranie
wiejskie sołectwa wyraziło pozytywną opinię w tej sprawie.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr VII/36/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pysznica
przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Wyjaśnień w/w przedmiotowej skardze udzielił
Wójt Gminy.
Po dyskusji Uchwała Nr VII/32/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 11.
Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pysznica omówił Kierownik Posterunku
Policji w Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora, który zaznaczył, że w/w informacja została
przedstawiona przez niego na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego Rady Gminy. Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy omówił także
działania prowadzone przez policję w związku z licznymi włamaniami na terenie naszej
gminy.
W dyskusji głos zabrali:
- Radny Pan Kazimierz Butryn zasugerował, aby przystanki, które będą wyremontowane
w najbliższym czasie zabezpieczyć przed uszkodzeniem np. założyć kamery. Krytycznie
odniósł się do wypowiedzi Kierownika Posterunku w sprawach prowadzonych przez policję
na terenie gminy. Kierownik Posterunku udzielił wyjaśnień w tej sprawie. Z-ca Wójta odniósł
się do w/w wypowiedzi Radnego i także udzielił wyjaśnień.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że w tym punkcie jest jeszcze zawarta analiza zdarzeń za
2014 rok, która również została omówiona na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego Rady przez Pan Ryszarda Szado. Radni nie wnieśli uwag.
Obie informacje zostały przyjęte przez radnych.
Ad 12.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady odczytał skierowane do rady pismo Pani Minister Spraw
Wewnętrznych w sprawie udzielenia pomocy dla rodzin uchodźców z Ukrainy,
 Radny Pan Łukasz Bajgierowicz zgłosił wniosek w sprawie oznakowania ulic na
terenie sołectwa Sudoły oraz zwrócił Radnemu Powiatowemu uwagę na potrzebę
oznakowania zjazdu ze ścieżki rowerowej przecinającej drogę powiatową w kierunku
Sołectwa Sudoły. Poinformował radnych, że na ostatniej sesji przy podejmowaniu
uchwały w sprawie zmiany studium i planu dotyczącego budowy linii energetycznej
projektant Pan Jakowski zaznaczył, że firma uregulowała wszystkie sprawy
z właścicielami działek przez które przebiegać będzie linia, a doszły do niego
informacje, że niektóre sprawy toczą się w sądzie. Z-ca Wójta wyjaśnił, że sprawy
dotyczące wejścia w teren zostały uregulowane, natomiast w sądzie mogą toczyć się
sprawy dotyczące wysokości odszkodowania. Radny zapytał się w sprawie przetargu














na sprzedaż działek w sołectwie Sudoły. Z-ca odpowiedział, że w najbliższym czasie
zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż działek gminnych na terenie sołectw, gdzie są
przygotowane działki pod sprzedaż,
Radna Pani Cecylia Torba zadała pytanie dotyczące pisma wysłanego z rady do
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie wyznaczenia
linii brzegowej rzeki Pyszanka na które do tej pory nie wpłynęła odpowiedź. Pan
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że również należałoby ponowić pismo
w sprawie odkrzaczenia i odmulenia rzeki Bukowej. W sprawie odkrzaczenia rzeki
Bukowa informacji udzielili: Z-ca Wójta, Pan Sekretarz Gminy oraz Radny Pan
Czesław Pyz. Po dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem
dotyczącym ponowienia w/w pism, w wyniku którego radni jednogłośnie wyrazili
zgodę,
Kierownik Posterunku Policji Pan Krzysztof Kuziora zwrócił uwagę na zły stan drogi
w Targowisku przez którą nie da się przejechać samochodem osobowym. Z-ca Wójta
wyjaśnił, że robiony był tam wodociąg a także że w najbliższym czasie nawierzchnie
nietrwałe na terenie gminy będą utwardzane przez firmę, która wygrała przetarg na
remont dróg nawierzchni nietrwałych.
Radny Pan Krzysztof Skrzypek poprosił, aby obwieszczenia urzędowe rozwieszane na
terenie gminy docierały do wszystkich sołectw min. do sołectwa Chłopska Wola,
zgłosił Radnemu Powiatowemu wyrwę za szkołą na ulicy Mickiewicza
w Jastkowicach a także ubytki w krawędziach na drodze w Chłopskiej Woli. Radny
zadał pytanie Przewodniczącemu w sprawie uchylenia przez wojewodę dwóch
pierwszych uchwał podjętych przez radę na pierwszej sesji. Wyjaśnień udzielił w tej
sprawie udzielił Sekretarz Gminy. Radny poprosił aby takie informacje były
przekazywane radnym,
Radny Pan Witold Pietroniec zgłosił potrzebę uzupełnienia ubytków w drodze na ulicy
Mickiewicza w kierunku Podsania w miejscowości Kłyżów. Radna Pani Elżbieta
Paluch zwróciła uwagę potrzebę odkrzaczenia tego odcinka drogi. Radny Pan Witold
Pietroniec ponownie zgłosił potrzebę odkrzaczenia ulicy Konopnickiej w Kłyżowie,
zapytał także o drogę na ulicy Borek. Z-ca Wójta udzielił szczegółowych wyjaśnień
w w/w sprawach,
Radna Pani Cecylia Torba zapytała czy planowane jest dokończenie remontu drogi na
odcinku Słomiana - Studzieniec. Z-ca odpowiedział, że tak. Zaznaczył, że jest to
wspólna inwestycja z powiatem. Sołtys Pan Czesław Wojtyna zgłosił potrzebę
naprawy wykonanego wcześniej odcinka tej drogi oraz potrzebę uzupełnienia ubytku
na drodze koło kapliczki w Studzieńcu. Z-ca Wójta odpowiedział, że przed upływem
gwarancji będzie robiony przegląd i w razie czego wezwie się gwaranta do naprawy,
Radna Pani Elżbieta Paluch zgłosiła Radnemu Powiatowemu wniosek w sprawie
wyrównania poboczy w miejscowości Kłyżów,
Radny Pan Czesław Pyz zgłosił utwardzenie drogi na odcinku Ruda Jastkowska –
Kuziory.

Ad 13.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady VII sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Gminy:

Marta Gleich

Józef Gorczyca

