PROTOKÓŁ NR XII/2015
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 25 września 2015 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 2015 r.
Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
Zapoznanie się z opinią zespołu do wyboru ławników o zgłoszonych kandydatach na
ławników.
8. Przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2016 – 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 – 2019.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 14 radnych (nieobecna radna – Pani Elżbieta Paluch - nieobecność
usprawiedliwiona), wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do porządku obrad zostaje dodany pkt. 6 a –
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.
Nowy porządek obrad został przegłosowany i przyjęty przez radnych (13 radnych głosowało
„za”, 1 głos „wstrzymujący się”).
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 – Kamil Kuśmider
Radny – Bogdan Loc
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:
- został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę dróg na terenie gminy Pysznica, tj.: na ul.
Wałowej w Brandwicy, ul. Jedności Narodowej i ul. Topolowej w Pysznicy, ul. Polnej
w Krzakach oraz nakładka na ul. Wolności w Jastkowicach, który wygrała firma Molter
z Rudnej Małej na kwotę 359 001,21 zł,
- sprzedano 2 nieruchomości na osiedlu Słotwiny w Pysznicy na łączną kwotę 62 620, 00 zł,
- został ogłoszony przetarg na rozbudowę kanalizacji w Olszowcu,
- wpłynęło pismo do urzędu od Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej na terenie całego kraju,
- o nowej propozycji będącej na etapie rozmów przeniesienia Posterunku Policji w Pysznicy
do pomieszczeń byłego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z wysokimi kosztami
remontu budynku po byłym USC,
Wójt poinformował także o piśmie sygnowanym przez radnego Pana Andrzeja Szawara w
sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Fedorowskiego w Jastkowicach. Po
sprawdzeniu zameldowania osób, które podpisały się pod tym pismem okazało się na 16
podpisanych tylko w 6 domach są zameldowani, 5 domów w ogóle nie jest oddanych do
użytku.
Na koniec swojej informacji dodał, że nie życzy sobie oczerniania swojej osoby, ponieważ na
ostatniej sesji opuścił wcześniej posiedzenie ze względu na uczestniczenie w jubileuszu
w DPS w Stalowej Woli, o czym wcześniej poinformował prosząc o skierowanie
ewentualnych pytań do niego, natomiast po sesji mieszkaniec z Jastkowic zwrócił mu uwagę,
iż jeden z radnych powiedział, że na sesji nie było z kim porozmawiać, ponieważ wójt był
nieobecny. Przewodniczący odniósł się do tej sprawy informując, że podczas nieobecności
wójta na wszystkie zapytania odpowiadał Z-ca Wójta.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Kazimierz Butryn poruszył temat warunków lokalowych Posterunku Policji
w Pysznicy a także za dużej liczy etatów w posterunku oraz etatów kobiecych w policji.
W związku z warunkami dotyczącymi remontu posterunku stawianymi przez komendę
zasugerował aby zredukować liczbę etatów do trzech policjantów i dostosować warunki
lokalowe do tej liczby w obecnym posterunku.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek biorąc pod uwagę problemy z przyłączaniem się do już
wybudowanej kanalizacji zapytał czy gmina jako inwestor posiada lub prowadzi rozeznania
na tych terenach gdzie obecnie jest projektowana kanalizacja jaka część ludzi zamierza się
podłączyć. Wójt odpowiedział, że deklaracja na etapie projektowania jest 100 %., natomiast z
wykonaniem jest gorzej. Dodał, że istnieje problem z wyegzekwowaniem od mieszkańców
obowiązku podłączenia się do wybudowanej kanalizacji oraz że w najbliższym czasie
zostaną wysłane z urzędu pisma do mieszkańców, którzy jeszcze nie podłączyli się do
kanalizacji. Radny zapytał także czy projekt przyłącza jest w ogólnym projekcie kanalizacji
czy jest po stronie mieszkańca. Wójt odpowiedział, że w Olszowcu będzie system
podciśnieniowy, który będzie wrzucał ścieki do studni, potem będzie pompował je
ciśnieniowo, zasilanie do przepompowni każdy będzie miał z własnego prądu.
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 zapytał dla kogo jest przeznaczona dotacja z ustawy o pożytku
publicznym z tytułu przekazywania zadania oraz organizowania wydawania żywności.
Skarbnik odpowiedziała, że będzie ogłoszony konkurs, do którego mogą przystąpić różne
podmioty i na chwilę obecną nie wiadomo kto ją dostanie. Radny zapytał czy takie zadanie
planowane jest w najbliższym czasie. Wójt odpowiedział, że takie zadanie było do tej pory
tylko gmina nie pokrywałą kosztów wydawania żywności podopiecznym Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pysznicy . Radny dodał, że jego pytanie jest właśnie skierowane ze względu na
zaistniały problem z wydawaniem żywności podopiecznym. Wójt nadmienił, że nie jest to
problem tylko naszej gminy tylko ogólny problem sąsiednich gmin.
Po dyskusji uchwała Nr XII/63/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14
radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. przedstawiła i omówiła
Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa
pozytywnie zaopiniowałą przedłożoną przez Wójta Gminy Pysznica informację
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. Przewodniczący Rady nadmienił, że
informacja została dokładnie omówiona na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Gminy Pysznica.
Dyskusji nie było. Informacja została przyjęta przez radnych jednogłośnie (13 radnych
głosowało „za”, nieobecny chwilowo radny Pan Kazimierz Tofil).
Ad 6a.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że RIO zakwestionowało podjętą na ostatniej
sesji uchwałę 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, w związku z tym należy podjąć nową uchwałę
Projekt w/w uchwały omówił Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w
Pysznicy – Pan Artur Mierzwa. Przedstawił naniesione zmiany w uchwale.
W dyskusji głos zabrali:
-radny Pan Witold Pietroniec zgłosił formalną uwagę, dotyczącą otrzymywania po raz kolejny
projektu uchwały przed samą sesją. W związku z czym radni nie mają możliwości
zapoznania się dokładnie z projektem uchwały. Pani Skarbnik wyjaśniła, że wczoraj dostała
z Regionalnej Izby Obrachunkowej informację o zakwestionowaniu w/w uchwały,
w związku z tym nie było czasu aby ją przekazać radnym. Przewodniczący dodał, że na
przyszłość w przypadku takich sytuacji w miarę możliwości materiały zostaną przesłane
radnym emailem.
Uchwała Nr XII/64/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(14 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Opinię zespołu do wyboru ławników o zgłoszonych kandydatach na ławników przedstawił
przewodniczący tego zespołu Pan Stanisław Paleń - Sekretarz Gminy. Przewodniczący Rady
Gminy nadmienił, że tylko dwóch kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Stalowej
Woli do orzekania w zakresie prawa pracy spełnia wymogi formalne i ustawowe.

Ad 8.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna składała się z trzech
członków. W związku z powyższym zarządził głosowanie w wyniku którego radni
jednogłośnie przyjęli propozycję Przewodniczącego. Następnie poprosił o zgłaszanie
propozycji. Radny Bogusław Drąg zgłosił radnego Kamila Kuśmidra, który wyraził zgodę.
Radny Pan Kazimierz Tofil zgłosił radną Grażynę Młodożeniec, która wyraziła zgodę. Radny
Bogdan Loc zgłosił radnego Krzysztofa Skrzypka, nie wyraził zgody. Radny Bogusław Drąg
zgłosił radnego Andrzeja Herdzika, który wyraził zgodę. Do przeprowadzenia wyborów
ławników na kadencję 2016 – 2019 została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie:
Kamil Kuśmider – Przewodniczący Komisji,
Grażyna Młodożeniec –członek Komisji,
Andrzej Herdzik – członek Komisji.
Przewodniczący poddał skład Komisji Skrutacyjnej pod głosowanie w wyniku którego został
przyjęty przez radnych (11 radnych głosowało „za”, 3 „głosy wstrzymujące się”).
Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń na prośbę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
przedstawił sylwetki kandydatów na ławników. Następnie Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przedstawił treść regulaminu głosowania, wyjaśniając przy tym zasady
głosowania.
Radni przyjęli regulamin jednogłośnie.
Głosowanie odbyło się poprzez wyczytywanie przez członka Komisji Skrutacyjnej, według
listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzili do urny i w obecności Komisji
Skrutacyjnej wrzucili do niej karty do głosowania.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki i Przewodniczący Komisji
Kamil Kuśmider odczytał protokół z przeprowadzonych wyborów.
(protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9.
Po odczytaniu protokołu z głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 – 2019.
Uchwała Nr XII/65/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(14 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 10.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał pisma, które wpłynęły do Rady
Gminy:
1) Wniosek mieszkańców ul. Armii Krajowej w Jastkowicach w sprawie
założenia oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej w Jastkowicach na
osiedlu Łoniki.
Po dyskusji radni jednogłośnie zdecydowali przekazać przedmiotowy
wniosek Wójtowi do rozeznania oraz przedstawienia na następnej sesji lub
komisji zebranych informacji w tej sprawie.
2) Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z prośbą
o przekazanie informacji, czy samorząd gminny wyraża gotowość i możliwość
przyjęcia uchodźców. Po dyskusji radni jednogłośnie zdecydowali aby
pozostawić wniosek bez odpowiedzi co jak wynika z w/w pisma jest
równoznaczne z negatywnym stanowiskiem samorządu gminnego w sprawie
przyjęcia uchodźców.

3) Wniosek Sołtysa Sołectwa Jastkowice Pana Czesława Pyza dotyczący
podtrzymania wniosku sołectwa Jastkowice w sprawie przeznaczenia środków
funduszu sołeckiego w 2016 r., odrzucony przez Wójta z powodu wskazania
przedsięwzięć nie służących poprawie warunków życia mieszkańców tj. na
dotację dla LZS Bukowa Jastkowice na uporządkowanie terenu wokół boiska
i dla OSP Jastkowice na inwestycje niezwiązane z ochroną przeciwpożarową,
czyli zakup pralki i 2 gablot do straży.
W dyskusji głos zabrali:
- sołtys Pan Czesław Pyz wyjaśnił, że takie zadania zostały przyjęte na radzie
sołeckiej i na zebraniu wiejskim, pomimo uprzedniego poinformowania, że
w/w zadania nie mogą zostać sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego,
- Wójt Gminy odniósł się do sprawy, wyjaśnił, że straż ma swój budżet
i w miarę możliwości wszelkie zapotrzebowania straży gmina stara się
pokrywać, natomiast klub sportowy finansowany jest ze środków
pozyskanych w ramach konkursu. Poinformował również, że Rada Gminy ma
30 dni na rozpatrzenie przedmiotowego wniosku, może go odrzucić, albo
podtrzymać, jej decyzja jest wiążąca dla Wójta,
- Przewodniczący Rady zasugerował, aby ten wniosek sprawdzić dokładnie
pod względem prawnym, a następnie po zajęciu w tej sprawie stanowiska
Regionalnej Izby Obrachunkowej zadecydować,
- radny Pan Krzysztof Skrzypek nadmienił, że sołectwo ma jeszcze czas do 30
września złożyć nowy wniosek. Wójt odpowiedział, że po złożeniu
przedmiotowego wniosku przez sołtysa na dzisiejszej sesji to rada musi
zadecydować w sprawie tego wniosku. Sołtys Pan Czesław Pyz powiedział, że
z związku 7-dniowym terminem jest już za późno zwołać zebranie wiejskie.
Radny Skrzypek dodał, że jeżeli rada odrzuci wniosek to sołectwo pozostanie
bez funduszu sołeckiego,
- radny Pan Kazimierz Butryn zasugerował, aby przesunąć środki finansowe z
zadań, które nie mogą zostać wykonane w ramach funduszu sołeckiego na
pozostałe zadania,
- następnie sołtys Pan Czesław Pyz zaproponował przesunięcie środków
w funduszu przeznaczonych na w/w zadania na pozostałe zadania tj. na
doposażenie sali w Domu Ludowym oraz tablice,
- Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje,
- radny Pan Krzysztof Skrzypek powiedział, że została przekazana informacja
radnym, że rada ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku oraz że nie był obecny na
posiedzeniu rady sołeckiej oraz na zebraniu wiejskim. Wójt potwierdził, że
rada ma 30-dniowy termin, ale jeśli na dzisiejszej sesji rada ma wolę
zadecydowania to nie ma przeszkód. Radny Pan Andrzej Szawara potwierdził,
że te zadania były zgłaszane przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. Radny
Pan Krzysztof Skrzypek dodał, że jest zdziwiony, że zapisano we wniosku
zadanie dotyczące uporządkowania terenu wokół stadionu jako dotację dla
klubu. Sołtys Pyz wyjaśnił, ze taki zapis był w protokole z rady sołeckiej
i zebrania wiejskiego,
- Z-ca Wójta zaproponował, aby zmienić zapis.
Przewodniczący odpowiedział, że nie można zmienić zapisów w protokole
i wniosku,
- radny Pan Łukasz Bajgierowicz powiedział, że jeśli rada przegłosuje wnioski
niezgodne z prawem podjęte przez mieszkańców na zebraniu wiejskim,
to i tak Wójt nie będzie mógł przeznaczyć środków na te zadania,

- sołtys sołectwa Pysznica Pan Janusz Bąk poinformował, że podobna sytuacja
była na zebraniu wiejskim w Pysznicy, tylko złożony wniosek dotyczący
klubu sportowego został wycofany,
- o godz. 11.00 posiedzenie opuścił radny Pan Bogusław Drąg (wyjście
zgłoszone Przewodniczącemu Rady Gminy),
- Pan Ryszard Szado, poinformował, że gabloty nie są zadaniem własnym
gminy więc gmina nie może finansować zadania niezwiązanego
z zapewnieniem gotowości bojowej,
- radny Pan Krzysztof Skrzypek wypowiedział się odnośnie gablot do straży
oraz stwierdził, że problem tkwi z złym sformułowaniu zadań zapisanych we
wniosku.
- sołtys sołectwa Kłyżów Pan Józef Smalisz odniósł się do tematu,
poinformował, że na zebraniu wiejskim sołectwa Kłyżów przyjęto wniosek
w sprawie remontu ogrodzenia boiska, które jest własnością Leśnej
Wspólnoty Gruntowej. Wójt odpowiedział, że z tym nie będzie problemu,
ponieważ gmina jest dzierżawcą,
- radny Pan Kazimierz Butryn dodał, że w sprawie funduszu sołeckiego
powinni tylko decydować: rada sołecka i zebranie wiejskie,
- radny Pan Łukasz Bajgierowicz zaproponował, aby zmienić przeznaczenie
dotacji dla klubu na uporządkowanie terenu wokół stadionu. Przewodniczący
powiedział, że nie można zmienić zapisu,
Po dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycjami sołtysa
sołectwa Jastkowice Pana Czesława Pyza do dzisiejszego wniosku w wyniku
którego zostały przyjęte przez radnych (8 głosowało „za”, 5 głosów
„wstrzymujących się”, (w głosowaniu nie uczestniczył radny Pan Bogusław
Drąg, który wcześniej opuścił posiedzenie, wyjście zgłoszone
Przewodniczącemu).
 Radny Pan Andrzej Herdzik zgłosił uwagi mieszkańców w Podborku dotyczące
wymiany ogrodzenia boiska na betonowe, mianowicie, czy istnieje możliwość
zamontowania metalowego ogrodzenia. Radny poprosił o skalkulowanie kosztów
takiego ogrodzenia. Po przeliczeniu kosztów przez radnego Pana Kazimierz Tofila
Wójt odpowiedział, że nie ma takiej możliwości ze względu na brak środków
w budżecie na ten rok.
 Radny Pan Czesław Pyz zgłosił wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej
Woli w sprawie odnowienia nawierzchni asfaltowej na ulicy 1000-lecia
w Jastkowicach oraz w sprawie utwardzenia drogi na odcinku Kuziory – Ruda
Jastkowska.
 Radny Pan Witold Pietroniec zgłosił ponownie brak tablicy z nazwą miejscowości
wsi Kłyżów przy wjeździe od strony Zarzecza, wniosek mieszkańców o poprawę
drogi gruntowej na Zagórze, ponieważ po ostatnich pożarach droga została
rozjeżdżona przez samochód straży pożarnej i mieszkańcy mają utrudnienia przy
przejeździe ze względu na powstałe koleiny. Radny zgłosił także uszkodzone lampy
uliczne: na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z Podkorzeńcem oraz ul. Strażackiej z ul.
Konopnicką. Wójt odpowiedział, że awarie lamp są zgłaszane przez urząd ale
mieszkańcy mogą także je zgłaszać na bezpłatny numer. Przewodniczący Rady dodał,
że przy zgłoszeniu należy podać numer słupa. Radny zgłosił także ubytek na parkingu
przy szkole w Kłyżowie, ponieważ zapadła się w tym miejscu studzienka. Pan
Ryszard Szado odpowiedział, że ubytek został zasypany żwirem, przez co woda się
nie zbiera i nie ma zastoiny. Radny powiedział, że przez okres około 2 miesięcy jak
zapadł się kamień w tym miejscu i był ubytek na 10 cm to można było sobie krzywdę

zrobić, ponieważ nie było to miejsce zabezpieczone. Pan Szado zwrócił uwagę, że
sołtys sołectwa Kłyżów zabezpieczył ten ubytek. Radny dodał, że zgłosił ten temat
dyrektorowi szkoły i ubytek został zasypany ponownie żwirem, ale to się obsuwa
i należy ten temat załatwić.
Z-ca Wójta odpowiedział odnośnie braku oznakowania miejscowości, że przy
odbiorze ścieżek rowerowych wszystkie oznakowania będą uzupełnione.
 Pan Ryszard Szado udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Pana Bogdana Loca
zadane na ostatniej sesji dotyczące zamontowania barier ochronnych przy przepuście
na ul. Majdan w Jastkowicach tj., że w/w przepust wymaga remontu, jeżeli przy
remoncie projektant uzna za zasadną konieczność zamontowania takich barier to
zostaną one umiejscowione. Na chwilę obecną przy przeglądzie dróg nikt
kwestionował zasadności zamontowania takich barier. Radny Pan Bogdan Loc
nadmienił, że w tym miejscu był wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Pan Szado
zapytał czy powodem wypadku był brak barier oraz dodał, że nie każde zaniżenie
wymaga barier,
 Radny Pan Kazimierz Butryn poruszył temat funkcjonowania stołówek szkolnych na
terenie gminy po zmianie przepisów dotyczących dożywiania dzieci. Wójt
odpowiedział, że stołówki działają na podstawie norm zawartych w nowych
przepisach, a także wypowiedział się w sprawie nowych przepisów dotyczących
dożywiania.
 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Pana Czesława
Pyza skierowany Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli w sprawie odnowienia
nawierzchni asfaltowej na ulicy 1000-lecia w Jastkowicach oraz w sprawie
utwardzenia drogi na odcinku Kuziory – Ruda Jastkowska, w wyniku którego został
przyjęty przez radnych jednogłośnie (13 radnych głosowało „za”).
Ad 11.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XII sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Gminy:

Marta Gleich

Józef Gorczyca

