PROTOKÓŁ NR XI/2015
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 27 sierpnia 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 uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Pysznica a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego
w Stalowej Woli w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pysznica.
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.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez
dalszego biegu.
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 14 radnych (chwilowo nieobecna: radna – Pani Cecylia Torba - nieobecność
usprawiedliwiona), wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał
Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do porządku obrad zostaje dodany pkt. 9 a –
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych.
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 – Bogusław Drąg
Radny – Andrzej Herdzik
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 remont drogi gminnej ul. Konopnickiej w miejscowości
Kłyżów, który wygrała firma DROKAM na kwotę 206 634,65 zł, z czego 50% dofinansuje
wojewoda z tzw. schetynówek.
- zakończono rozbudowę kanalizacji przy ul. Słowackiego w Pysznicy, obecnie trwają prace
przy budowie kanalizacji i wodociągu w Sudołach,
- w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na budowę odcinka kanalizacji
w Olszowcu oraz na ul. Miłej w Pysznicy a także zostanie ogłoszony 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,
- w związku z budową ścieżek rowerowych na terenie gminy i głosami mieszkańców
miejscowości Kłyżów dotyczącymi ściąganej kostki z chodnika wyjaśnił, że w miejsce
kostki, która była na chodniku zostanie położona nowa bezfazowa (gładka) kostka, która
będzie poszerzona, natomiast stara, która jest zbierana i na chwilę obecną składowana przy
parkingu w Kłyżowie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, jeśli nie będzie przeciwskazań
zostanie położona na parkingu w Kłyżowie, pozostała część zostanie położona na terenie
gminy w miejscach użyteczności publicznej, dodał także, że kostka została współfinansowana
z budżetu gminy i powiatu, także w równych częściach będzie odzyskiwana,
- sprzedano 2 nieruchomości w Kłyżowie na łączną kwotę 19 000 zł (dokupy działek na
powiększenie działek sąsiadujących),
- przeprowadził wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy rozmowę z Komendantem
Powiatowym Policji w Stalowej Woli Panem Lucjanem Maczkowskim dotyczącą
zaproponowanej umowy użyczenia całego budynku dla Posterunku w Pysznicy według,
której Komenda Wojewódzka Policji Rzeszowie stwierdziła, że jest to za duża powierzchnia
do utrzymania, w związku z tym przedłużył umowę na tą powierzchnię, którą mieli z tym,
że zamiast 300 zł jest 10 zł miesięcznie za dzierżawę, w innym wypadku Posterunek Policji
w Pysznicy może zostać zamknięty oraz poinformował o sprawie ewentualnego remontu tego
budynku.
Wójt poruszył sprawę terminowego koszenia pastwisk przez osoby dzierżawiące te tereny.
Zaapelował do sołtysów i radnych aby zgłosić Panu Ryszardowi Szado niewykoszone
pobocza dróg, ponieważ w najbliższym czasie ponownie będą koszone pobocza a także ubytki
asfaltowe, które będą naprawiane we wrześniu.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał czy pozostałe fragmenty chodnika w Jastkowicach
też będą wymieniane na tej samej zasadzie co w Kłyżowie. Wójt odpowiedział, że od strony
Jastkowic chodnik po prawej stronie zostaje bez zmian, natomiast w tych miejscach gdzie był
chodnik a teraz będzie ścieżka rowerowa, zostanie ona poszerzona i ułożona z kostki

bezfazowej. Radny zapytał czy światłowody, które są montowane w ziemi na łuku drogi
przed mostem w Jastkowicach będą też w innych miejscach. Z-ca Wójta odpowiedział, że
tylko w tych miejscach gdzie jest kolizja ze ścieżką rowerową.
- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się o długość remontowanego odcinka ulicy
Konopnickiej w Kłyżowie. Wójt odpowiedział, że położono nowy asfalt na 982 m drogi,
- Przewodniczący Rady Gminy poruszył temat Posterunku Policji w Pysznicy, który będzie
przedstawiany i poruszany na poszczególnych komisjach Rady Gminy Pysznica
w późniejszym terminie.
- radny Pan Andrzej Szawara zgłosił, że firma, która pracuje przy budowie ścieżek
rowerowych znacznie eksploatuje drogę na ulicy Piaskowej w Jastkowicach, ponieważ
samochody ciężarowe robią kilka kursów dziennie przez co niszczy się nowa nawierzchnia.
Wójt odpowiedział, że wyśle pracownika z urzędu w teren w celu wyjaśnienia tej sprawy.
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 Krzysztof Skrzypek zapytał czy zwiększenie planu wydatków w kwocie 209 072
zł na różne usługi, opłatę stałą i zmienną gazu, wody i energii wynika z niedoszacowania
planu czy z wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności. Skarbnik odpowiedziała, że
plan był na podstawie wykonania z ubiegłego roku, w związku z tym, że w tym roku doszedł
nowy budynek urzędu, który jest większy od poprzedniego wzrosły więc także w/w opłaty.
Uchwała Nr X/48/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych głosowało
za projektem uchwały).
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłego na posiedzenie radnego Rady
Powiatu Stalowowolskiego Pana Zygmunta Cholewińskiego.
Ad 6.
O 10.05 na posiedzenie Rady Gminy przybyła radna Pani Cecylia Torba.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej przedstawiła Skarbnik Gminy – Pani Bogusława Sondej.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XI/56/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało
za projektem uchwały).
Ad 7.
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Wójtem Gminy Pysznica a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w
zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przedstawił Sekretarz Gminy – Pan Stanisław Paleń.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XI/57/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało
za projektem uchwały).
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pysznica przedstawiła
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy – Pani Teresa Kudłacik.
Dyskusji nad projektem nie było.

Uchwała Nr XI/58/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało
za projektem uchwały).
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie 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 omówił Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i
Przedszkoli w Pysznicy – Pan Artur Mierzwa.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XI/59/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało
za projektem uchwały).
Ad 9a.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
omówił Sekretarz Gminy – Pan Stanisław Paleń. Poinformował o propozycji Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Pysznica opłaty za wpis w
kwocie 100 zł, która została zaakceptowana przez Komisję Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Gminy Pysznica. W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący zarządził
głosowanie, w wyniku którego propozycja opłaty za wpis w kwocie 100 zł została przyjęta
przez radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało „za”).
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XI/60/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało
za projektem uchwały).
Ad 10.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Pysznica omówił Przewodniczący Rady Gminy oraz Z-ca Wójta Pan Aleksander
Jabłoński.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XI/61/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało
za projektem uchwały).
Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie w zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez
dalszego biegu przedstawił Sekretarz Gminy. Odczytał także opinię zespołu do wyboru
ławników dotyczącą zgłoszeń kandydatów na ławników.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr X/62/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało
za projektem uchwały).

Ad 12.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał pisma, które wpłynęły do Rady
Gminy:
1) Wniosek Pana Adama Mazura oraz Państwa Justyny i Krzysztofa Sychta
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Pysznica nieruchomości

zabudowanej, stanowiącej drogę dojazdową ul. Kolonia, będącej ich
własnością. Z-ca Wójta przedstawił w/w sprawę. Nadmienił, że prawo
określa, że gmina przejmuje drogi gminne lub drogi wewnętrzne, które
w przyszłości mogą zostać drogami gminnymi, natomiast ta droga nie spełnia
parametrów, aby w przyszłości mogła zostać drogą gminną, poza tym, gmina
dotychczas nie praktykowała przejęcia dróg wewnętrznych. Po dyskusji
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie
przedmiotowego wniosku w wyniku, którego 14 radnych głosowało „za”
odrzuceniem tego wniosku, 1 głos „przeciw”;
2) Apel Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do gmin,
które jeszcze nie podjęły uchwały o odrzucenie niekorzystnych dla
samorządów, a szczególnie gmin wiejskich zapisów projektu ustawy „Prawo
Wodne”. Z-ca Wójta wyjaśnił, że ustawodawca zamierza przekazać spółki
wodne do kompetencji gmin. Po dyskusji Przewodniczący zarządził
głosowanie dotyczące wystosowania apelu do parlamentarzystów
i przedstawicieli rządu w sprawie odrzucenia niekorzystnych dla samorządów
gminnych zapisów projektu w/w ustawy ,w wyniku którego 14 radnych
głosowało „za”, 1 głos „wstrzymujący się”;
3) Pismo Miejskiego Domu Kultury w Stalowej w sprawie partycypacji Gminy
Pysznica w projekcie Politechniki Dziecięcej w Stalowej Woli, która to
umożliwi udział w zajęciach uczniów z Gminy Pysznica oraz związanego z
tym proporcjonalnego pokrycia kosztów zajęć w kwocie 2000 zł netto na
każdą gminę powiatu stalowowolskiego.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Kamil Kuśmider poinformował o wczorajszej dyskusji w tej
sprawie na Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Pysznica,
zaproponował, aby najpierw przekierować to pismo do dyrektorów szkół na
terenie gminy w celu zorientowania się czy będą chętni uczniowie a także czy
ich rodzice wyrażą zgodę a dopiero później zadecydować czy przeznaczyć na
ten cel środki.
- radny Pan Czesław Pyz dodał, ze weryfikację uczniów nie będą prowadzić
dyrektorzy tylko fundacja.
- radny Pan Kazimierz Butryn stwierdził, że nie należy lekceważyć tego
tematu ze względu na to, że jest to inwestycja w młode pokolenie a koszty
dofinasowania nie są wysokie,
- radna Pani Elżbieta Paluch zasugerowała, że zamiast finansować fundacje
na terenie powiatu może lepiej przeznaczyć pieniądze dla szkół na terenie
gminy na zorganizowanie kółek matematycznych dla uczniów.
Na koniec dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przekazać ten temat
w celu dodatkowej analizy dyrektorom szkół na terenie gminy.
 Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń poinformował radnych o piśmie, które wpłynęło
do urzędu z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przedstawienia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Pysznica oraz odczytał odpowiedź jakiej udzielił Wójt
Gminy na w/w pismo ,tj., że kryteria zostaną ponownie zweryfikowane oraz zostanie
podjęta uchwała zmieniająca przed rozpoczęciem nowej rekrutacji, ale bez względu
jakie kryteria zostaną uchwalone w przedszkolu nie wystarczy miejsc dla wszystkich
kandydatów. Ponadto Sekretarz udzielił informacji na temat pisma, które wpłynęło od
jednej z mieszkanek gminy w sprawie dopłaty do prywatnego przedszkola w Stalowej
















Woli ze względu na to ze jej dziecko nie dostało się do publicznego przedszkola
w Pysznicy. Dodał, że dokonuje się takich dopłat na podstawie not wystawionych
przez Gminę Stalowa Wola za uczęszczanie dzieci z gminy Pysznica do przedszkoli.
w Stalowej Woli. Radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał czy można zapoznać się
z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich. Sekretarz odpowiedział, że tak, jeśli któryś
z radnych się zgłosi to udostępni mu te informacje.
radna Pani Grażyna Młodożeniec w związku z brakiem możliwości wyznaczenia
przejścia dla pieszych przez główną ul Reymonta w Brandwicy przekazała prośbę
mieszkańców sołectwa dotyczącą możliwości zajeżdżania mksu w zatokę na ulicy
Isep w godzinach popołudniowych, aby dzieci wracające ze szkoły nie musiały
przechodzić przez główną ulicę. Z-ca poprosił o wystosowanie pisma z Rady
Sołeckiej w tej sprawie, z którym zwróci się do dyrektora ZMKS-u.
Sołtys Sołectwa Pysznica Pan Janusz Bąk zapytał czy gmina przewiduje powołanie
komisji odnośnie oszacowania strat po suszy. Sekretarz odpowiedział, że do tej pory
nie było zgłoszeń od rolników w tej sprawie, jeżeli będą zgłoszenia oraz będzie
informacja Ministra Rolnictwa dotycząca odszkodowań to wówczas będzie się je
rozpatrywać. Sekretarz zaprosił wszystkich radnych do udziału w konsultacjach
dotyczących opracowania nowej strategii lokalnej grupy działania, które odbędą się
że 2 września o godz. 16.00 w sali USC w budynku urzędu.
Radny Pan Czesław Pyz poruszył temat dublowania nazw ulic, dając przykład ze
swojej miejscowości, gdzie za ul. Wolności jest ul. Ludian więc pod znakiem z nazwą
ul. Wolności należałoby umieścić znak z ul. Ludian, ponieważ przyjezdnym trudno
znaleźć tę ulicę. Z-ca Wójta odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, są
ogólnodostępne w urzędzie mapy z wszystkimi ulicami na terenie gminy. Dodał także,
że gmina stosuje tabliczki wskazujące numerację nieruchomości położonych przy
drogach stanowiących własność gminy, odchodzących od głównej ulicy.
Radny Pan Łukasz Bajgierowicz ponowił wniosek do Radnego Powiatowego
w sprawie oznakowania zjazdu ze ścieżki rowerowej przecinającej drogę powiatową
w kierunku Sołectwa Sudoły w związku z tym, że upłynął termin trwałości projektu
inwestycji.
Radna Pani Cecylia Torba w nawiązaniu do poprzedniej dyskusji na temat
oznakowania ulic zapytała o numerację czterech domów znajdujących się po prawej
stronie przy wyjeździe z Pysznicy. Z-ca odpowiedział, że domy znajdują się przy ul.
Ks Wł. Szubargi, zostały wydzielone z jednej działki, znajdującej się przy tej ulicy
w związku z tym zgodnie z prawem otrzymają numerację kolejno A B C D,
nadmienił, że również przy zjeździe z tej drogi można postawić znak z numeracją
boczną.
Radna Pani Grażyna Młodożeniec zapytała czy została już zamówiona tabliczka
z nazwą na ulicę Reja w Brandwicy. Z-ca Wójta odpowiedział, że tablice z nazwami
ulic zostały zmówione i w najbliższym czasie rozpocznie się ich montaż.
Radny Pan Kazimierz Butryn nawiązał do sprawy rozbiórki chodnika w Kłyżowie
i Jastkowicach, którego budowa została współfinansowana wspólnie z powiatem.
Wyraził pogląd w tej sprawie mianowicie, że kostka w całości powinna zostać
zagospodarowana na terenie gminy. Ponadto zgłosił ponownie wniosek w sprawie
utwardzenia drogi powiatowej na odcinku Ruda Jastkowska – Kuziory,
Radny Pan Andrzej Szawara przekazał prośbę mieszkańców ul. Fedorowskiego
w Jastkowicach dotyczącą dokończenia kanalizacji na tej ulicy oraz położenia asfaltu
na tym odcinku, dodał, że w związku z problemem usytuowania przepompowni
zgłosiła się osoba, która wstępnie wyraża zgodę na umieszczenie przepompowni na
jej posesji. Radny ponadto zgłosił potrzebę mieszkańców ul. Polnej w Jastkowicach

położenia w miarę możliwości nawierzchni asfaltowej na tej ulicy, ponieważ w
ubiegłym roku była w planie do zrobienia. Przewodniczący odpowiedział, że nie było
takich planów. Odnośnie kanalizacji na ulicy Fedorowskiego odpowiedzi udzielił Z-ca
Wójta informując, że na chwilę obecną nie przewiduje się rozbudowy kanalizacji przy
ul. Fedorowskiego w związku z tym nie poszukiwano miejsca na usytuowanie
przepompowni. Radny potwierdził, że temat był zgłoszony a odpowiedź była taka, że
nikt nie wyraził zgody na umieszczenie przepompowni na swoim terenie. Z-ca Wójta
poinformował, że były zapytania ze strony mieszkańców ul. Fedorowskiego odnośnie
możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, lecz na chwilę obecną nie ma takiej
możliwości podłączenia, gdyż nie uzyska się odpowiedniego spadku przepływu
ścieków, który można byłoby uzyskać przez rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz
z wraz z wybudowaniem nowej przepompowni, ale jak na wstępie podkreślił na
chwilę obecną nie przewiduje się rozbudowy. Radny odpowiedział, że przekazuje
tylko prośby mieszkańców, nie nalega aby te inwestycje zostały już zrobione tylko,
żeby wziąć je pod uwagę. Przewodniczący zwrócił się z prośbą do radnych by nie
powtarzali niewiarygodnych informacji, ponieważ wszystkie decyzje zapadają
w gminie.
 Radny Pan Andrzej Herdzik zgłosił potrzebę wykonania przejścia dla pieszych przez
drogę powiatową ul. Ks. Wł. Szubargi na wysokości ul. Sikorskiego. Z-ca Wójta
odpowiedział, że na chwilę obecną jest opracowana koncepcja w sprawie partycypacji
gminy i powiatu w kosztach przebudowy tej drogi w celu wyznaczenia przejścia dla
pieszych.
 Radny Pan Bogdan Loc przypomniał o zgłoszonym przez niego na jednej z sesji
wniosku w sprawie wykonania barier ochronnych przy przepuście na ul. Majdan
w Jastkowicach. Z-ca Wójta odpowiedział, że szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie
udzieli na następnej sesji.
Ad 13.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XI sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Gminy:

Marta Gleich

Józef Gorczyca

