PROTOKÓŁ NR XLI/2018
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 20 marca 2018 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.
14.
15.
16.

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 rok 2018.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Pysznica na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów sportowych lub nagród dla
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rodzajów wyróżnień
i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2018 roku”.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2017-2018 Gminy Pysznica za rok 2017.
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 z porządku obrad zostają zdjęte 2 punkty tj.
pkt 10 „Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów sportowych lub nagród dla
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe”
i pkt 11 „Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rodzajów
wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się

osiągnięciami w działalności sportowej” oraz zostaje dodany do porządku obrad pkt.
„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020, będących w posiadaniu
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy”
Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:
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 rok 2018.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pysznica.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Pysznica na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020,
będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w
2018 roku”.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2017-2018 Gminy Pysznica za rok 2017.
13. Wysłuchanie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pysznica.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Nowy porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący przywitał przybyłego na sesję Powiatowego Lekarza Weterynarii
oraz mieszkańców obecnych na sesji i udzielił mu głosu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Janusz Sudoł przedstawił informacje/apel dotyczący
afrykańskiego pomoru świń.
Po dyskusji Przewodniczący Rady podziękował Panu Lekarzowi Weterynarii za przybycie i
zreferowanie powyższego tematu.
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.
Ponadto poinformował radnych, że:
- ogłoszono następujące przetargi: „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Pysznica – Olszowiec – dalszy etap” oraz na „Adaptację budynku po byłej szkole w
Brandwicy na przedszkole gminne”
- ogłoszono również przetarg na „Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach
stanowiących własność Gminy Pysznica w 2018 roku”, w którym najniższą ofertę złożyło
przedsiębiorstwo Pana Jana Herdzika na kwotę 209 223, 00 zł,
- unieważniono i ponownie ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób a także otwarty konkurs na realizację zadań
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli rozstrzygnęło przetarg na „Przebudowę drogi
powiatowej Nr 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1024R w
miejscowości Pysznica do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1020R Brandwica Jastkowice”, w którym to najniższą ofertę złożyło firma PBI Kraśnik na kwotę 3 686 034,21
zł, gmina deklarowała udział w wysokości 25 % tj. około 921 500 zł.
- w ubiegłym tygodniu podpisał umowę w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim na
dofinansowanie w ramach funduszu sprawiedliwości sprzętu zakupu dla jednostek OSP
w gminie, które są KSRG na kwotę 78 100 zł.
Wójt także nawiązał do poruszanej na ostatniej sesji sprawy światłowodów w związku z
ostatnimi problemami dotyczącymi braku wyrażenia zgody mieszkańców Jastkowic na
podwieszenie kabla światłowodowego na swoich posesjach. Poruszył również kwestię
związaną z brakiem parkingu przy poczcie, ponieważ w tej sprawie zwrócił się do niego
ostatnio Prezes GS Pan Chwiej, jak ten problem rozwiązać. Wójt zasugerował aby w tej
sprawie zwrócił się kierownik poczty do GS Nisko o wydzierżawienie terenu koło sklepu pod
parking dla poczty.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał odnośnie problemów związanych z podłączeniem
internetu światłowodowego m.i.n. odnośnie petycji mieszkańców Kłyżowa.
Wójt
odpowiedział, że przekazał petycję firmie MTM. Z-ca Wójta poinformował, że mieszkańcy
ulicy Piaskowej nie zostali wówczas podłączeni do internetu, ponieważ nie złożyli wniosku
i na chwilę obecną są już podłączeni. Natomiast odnośnie podłączenia internetu
światłowodowego na ulicy Podkorzeniec wyjaśnił, że na chwilę obecną firma MTM nie ma
możliwości technicznej na podłączenie min. ze względu na brak wyrażenia zgody przez
mieszkańca tj. pana Wolaka na podwieszenie kabla na swojej posesji. W sprawie braku
wyrażenia zgody przez mieszkańca na podwieszenie kabla na swojej posesji wypowiedział
się sołtys sołectwa Kłyżów Pan Józef Smalisz. Sołtys sołectwa Jastkowice także
wypowiedział się w kwestii podłączenia internetu światłowodowego w Jastkowicach. W
dyskusji radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał sołtysa z Jastkowic, które ulice w
Jastkowicach zostały objęte światłowodami. Pan Pyz wymienił ulice tj.: ul. Mickiewicza do
tartaku, Armii Krajowej do skrętu na Musików, Chopina, Podleśna, 3 Maja, Zielona, Bukowa,
Kopernika, Poprzeczna i Fedorowskiego.
- radny Pan Kazimierz Butryn w kwestii braku parkingu obok banku zasugerował zmianę
organizacji ruchu tj. poprzez zlikwidowanie linii ciągłej na drodze powiatowej oraz
zasugerował zwrócenie uwagi właścicielowi posesji, który wynajmuje lokal bankowi aby
rozgrodził płot i zrobił miejsca parkingowe na placu. Wójt odnośnie zmiany organizacji ruchu
odpowiedział, że jest opracowywany projekt na przebudowę drogi powiatowej w centrum

Pysznicy według którego po tej stronie co jest bank będzie biegł chodnik, natomiast odnośnie
drugiej propozycji stwierdził, że do właściciela powinien zwrócić się dyrektor banku.
Po dyskusji informacja została przyjęta przez radnych.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok omówiła Skarbnik Gminy.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLI/249/2018 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.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLI/250/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania przedstawił Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pysznicy Pan Artur Mierzwa. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Pani Cecylia Torba poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLI/251/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Pysznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych omówił Sekretarz Gminy
Pan Stanisław Paleń.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Czesław Pyz zwrócił uwagę w okręgu wyborczym nr 13 na brak nowych
numerów domów. Wójt wyjaśnił, że odnośnie tego jest zapis tj. „i kolejne numery
nieruchomości przy ulicy Armii Krajowej na obszarze, z którego został utworzony okręg
wyborczy”.
Po dyskusji uchwała Nr XLI/252/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 9
Projekt uchwały podziału Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych również przedstawił
Sekretarz Gminy.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLI/253/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 10
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020, będących w posiadaniu
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy przedstawił Wójt Gminy.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XLI/254/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
O godz. 10.50 posiedzenie opuścił radny Pan Krzysztof Skrzypek (wyjście zgłoszone
Przewodniczącemu Rady).
Ad 11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2018 roku” omówiła
Pani Małgorzata Wieteska - pracownik Urzędu Gminy.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XLI/255/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych (14 radnych
głosowało za projektem uchwały).
Ad 12
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20172018 Gminy Pysznica za rok 2017 przedstawił Sekretarz Gminy – Przewodniczący Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zwrócił uwagę na wykazane w sprawozdaniu niskie kwoty
przeznaczone na przewóz uczniów ze szkół na różne zawody sportowe i wycieczki, ponieważ
na pewno było ich więcej. Wójt Gminy odpowiedział, że jest to jednorazowy wyjazd
pokazany. Sekretarz Gminy wyjaśnił, że są to dane przekazane z księgowości, które wykazał
w sprawozdaniu.
Ad 13
Na prośbę Przewodniczącego Rady Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztof
Kuziora przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pysznica.
Kierownik zwrócił się z prośbą do zebranych o rozsądne korzystanie z krajowej mapy
zagrożeń.
W dyskusji głos zabrali:
- Z-ca Wójta Gminy w związku z ostatnim zdarzeniem w sołectwie Sudoły związanym z
zaznaczeniem na krajowej mapą zagrożeń nielegalnego wysypiska śmieci zwrócił się do
Kierownika z prośbą, aby przed wysłaniem pisma do urzędu celem podjęcia działań ze strony
gminy najpierw ustalić z pracownikiem urzędu czy w tej sprawie gmina jest władna do
podejmowania decyzji by wykluczyć zbędną biurokrację. Wójt również zabrał głos w tym
temacie. Kierownik wyjaśnił jakie procedury obowiązują go przy krajowej mapie zagrożeń.
Radni po dyskusji zdecydowali aby na komisji w obecności Wójta i Kierownika Posterunku
przedyskutować temat współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a Posterunkiem Policji.
- Przewodniczący Rady po raz kolejny zaapelował do Kierownika o częstsze patrole policyjne
w miejscach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy min. place zabaw,
centra sportowe.
- radny Pan Kazimierz Butryn w związku z krajową mapą zagrożeń zapytał Kierownika jakie
działania podjęła policja w kwestii bezpieczeństwa związanego z licznymi wypadkami na
zakręcie znajdującym się w Olszowcu koło Pana Sołtysa. Radny zaznaczył, że to są
konkretne miejsca zagrożenia na które policja musi reagować. Wójt powiedział, że policja

musi reagować na wszystkie wpisane zdarzenia w mapę zagrożeń Kierownik odpowiedział,
że w sprawie licznych wypadków na zakręcie w Olszowcu odbyło się spotkanie z
Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli oraz naczelnikiem wydziału ruchu
drogowego. Dodał, że głównym powodem wypadków w tym miejscu jest nie dostosowanie
się do przepisów ruchu drogowego. Nadmienił, że policja bez względu na rodzaj zdarzenia
musi reagować na wszystkie zgłoszone sprawy.
Następnie Przewodniczący poinformował, że analiza zdarzeń za 2017 rok została omówiona
na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i poprosił o ewentualne
pytania w tej kwestii. Dyskusji nad analizą zdarzeń nie było.
Informacje zostały przyjęte przez radnych.
Ad 14.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy:
1) wniosek Pani Zuzanny Kantor w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej nr
3253 położonej w Jastkowicach. Radni po dyskusji jednogłośnie zdecydowali
aby przyjąć w/w wniosek i zrealizować go w ramach bieżącego utrzymania
nawierzchni nietrwałych (14 głosów „za”). Przewodniczący Rady dodał,
że odpowiedzi na przedmiotowy wniosek udzieli pracownik Urzędu Gminy
Pan Szado.
2) wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie stwierdzający
nieważność uchwały Nr XXX/179/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 16
marca w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2017
roku”;
3) projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Pysznica opracowany przez ZGK Sp.
o. o. w Pysznicy.
Przewodniczący Rady poinformował, że zostanie zwołane wspólne
posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy na którym radni na podstawie
przedłożonego dokumentu opracują projekt regulaminu, który zostanie
wysłany do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Rzeszowie celem jego zaopiniowania. Następnie po jego pozytywnym
zaopiniowaniu regulamin zostanie uchwalony przez Radę.
 Radny Pan Witold Pietroniec zapytał się o kanalizację w Kłyżowie. Wójt
odpowiedział, że obecnie trwa tryb administracyjny, została wydana decyzja o
warunkach zabudowy. Z-ca Wójta odpowiedział, że do końca czerwca powinno zostać
wydane pozwolenie na budowę. Radny zapytał się także o uzyskanie dofinasowania
na budowę kanalizacji w Kłyżowie, nawiązując do ogłoszonych wyników naboru
w urzędzie marszałkowskim w programie RPO, w którym to gmina Zaleszany dostała
dofinasowanie na kanalizację. Wójt odpowiedział, że z tego co wie to gmina
Zaleszany nie dostała dofinansowania, ponieważ w II etapie jej wniosek został
odrzucony i gmina ma się odwoływać. Wójt przypomniał, że wspólnie z gminą
Zaleszany składał wniosek na dofinasowanie budowy kanalizacji, ale został odrzucony
ponieważ gmina Pysznica nie posiada wymaganego wskaźnika aglomeracji tzw.
RLM, jest 120 mieszkańców na 1 km. W kwestii aglomeracji w gminie Pysznica
wypowiedział się Z-ca Wójta.
Wójt dodał, że planuje składać wniosek na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji w
Olszowcu a w perspektywie czasu i w Kłyżowie do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. Radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał się w jakie można
uzyskać dofinasowanie. Wójt odpowiedział, że można uzyskać do 80 % dotacji.

Ad 15.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLI sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gorczyca

