PROTOKÓŁ NR XL/2018
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 21 lutego 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.
17.
18.
19.

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 ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub
szkoleniu pożarniczym.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020”.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Pysznica za rok 2017.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki
Społecznej Rady Gminy Pysznica za rok 2017.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego Rady Gminy Pysznica za rok 2017.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem
Komunalnym i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica za rok 2017.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej
Gminy Rady Gminy Pysznica za rok 2017.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica za rok 2017.
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 przedstawił porządek obrad, który został 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.
Ponadto poinformował radnych, że:
- 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,
- Powiat Stalowowolski ogłosił 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”, przeprowadził
rozmowę ze Starostą w temacie dofinasowania przebudowy tej drogi i mostu w Jastkowicach,
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy 20
odcinków dróg stanowiących własność gminy Pysznica,
- w najbliższym czasie zostaną ogłoszone następujące przetargi: na adaptację budynku po
byłej szkole w Brandwicy na przedszkole gminne oraz na rozbudowę sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Pysznica – Olszowiec,
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej
w Pysznicy i w Jastkowicach,
- złożono 2 wnioski w ramach otwartej strefy aktywności do Ministra Sportu na
dofinasowanie budowy siłowi zewnętrznych w Sudołach i Kłyżowie oraz zlecono wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 placów zabaw: w Słomianej i przy ulicy Isep
w Brandwicy,
- w ramach funduszu sprawiedliwości został złożony wniosek na kwotę 84 900 zł do Ministra
Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla wszystkich 4 jednostek OSP w gminie.
Dyskusji nie było.
Informacja została przyjęta przez radnych.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok omówiła Skarbnik Gminy.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec w związku z projektem pn. ,,Przedszkole pod wesołym
słonkiem” zwrócił się z prośbą o pisemną informację odnośnie źródeł finasowania w/w
projektu tj. co jest finansowane ze środków RPO a co z budżetu gminy/innych środków.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że Pani Skarbnik dokładnie to omówiła na
Komisji Budżetu i sesji ale jeśli radny prosi o taką informację to zostanie mu udzielona na
piśmie.

Po dyskusji uchwała Nr XL/242/2018 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 nie było.
Uchwała Nr XL/243/2018 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.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się dlaczego został usunięty § 11. Pan Mierzwa
wyjaśnił, że jak sporządzał projekt uchwały to poprzednia uchwała Rady Gminy jeszcze
obwiązywała, natomiast obecnie po zmianie przepisów z mocy prawa uchwała ta nie
obowiązuje w związku z czym zasadne jest wykreślenie tego paragrafu.
Po dyskusji uchwała Nr XL/244/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć:
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
omówił również Pan Artur Mierzwa. Nadmienił, że przygotowano dwa warianty uchwały.
Pani Cecylia Torba Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała pierwszy projekt uchwały tj.
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach
i szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica wynosi –
22 godziny.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XL/245/2018 została przyjęta przez radnych (14 radnych głosowało za
projektem uchwały, 1 głos „wstrzymujący się”).
Ad 9
Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
przedstawił Wójt Gminy.
W dyskusji głos zabrali;
- Przewodniczący Rady Gminy odczytał propozycje poszczególnych Komisji Rady Gminy
i zapytał się czy są inne propozycje. Następnie poddał pod głosowanie propozycję Komisji
Budżetu tj. - za udział w działaniu ratowniczym 18,00 zł za godzinę - za udział w
szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 10,00
zł za godzinę w wyniku którego została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 głosów
„za”).
W dyskusji głos zabrali:

- radny Pan Kazimierz Butryn w nawiązaniu do wspomnianej przez Wójta informacji
dotyczącej niepobierania ekwiwalentu przez strażaków OSP za szkolenia zapytał czy dalej
będzie to obowiązywać. Wójt odpowiedział, że taka jest przyjęta zasada na terenie gminy.
do tej pory nie wypłacano ekwiwalentu za szkolenia. Pan Ryszard Szado wyjaśnił, że strażacy
OSP generalnie nie pobierają ekwiwalentu za szkolenia podstawowe tj. 120 -140 godzinne,
wyjątkiem są szkolenia praktyczne, ćwiczenia zgrywające, które ostatnio odbywał się w
zakładzie komunalnym. Radny zapytał w jakim okresie odbywają się szkolenie 120godzinne. Pan Szado odpowiedział, że w okresie 3 miesięcznym.
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się w jaki sposób są rozdysponowane te środki, które
nie są wypłacone za szkolenia. Wójt odpowiedział, że zostają w budżecie gminy w dziale
straże. Wójt dodał, że te środki przeznacza się np. na zakup sprzętu do OSP.
Po dyskusji uchwała Nr XL/246/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 10
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania omówiła Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Pani Teresa Kudłacik.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XL/247/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 11
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 omówił Wójt Gminy.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XL/248/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 12
Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
przedstawił Przewodniczący Pan Józef Gorczyca.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 13.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady
Gminy Pysznica za rok 2017 przedstawiła Przewodnicząca Komisji - Pani Cecylia Torba.
Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 14.
Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady
Gminy Pysznica za rok 2017 przedstawił Przewodniczący Komisji – Pan Kamil Kuśmider.
Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 15.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym
i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica za rok 2017 przedstawił Przewodniczący
Komisji – Pan Kazimierz Tofil. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad 16.
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy Rady Gminy
Pysznica za rok 2017 przedstawił Przewodniczący Komisji - Pan Czesław Pyz. Uwag nie
zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 17.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica za rok 2017 przedstawił
Przewodniczący Komisji – Pan Kazimierz Butryn. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie
zostało przyjęte.
Ad 18.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Radny Pan Krzysztof Skrzypek zwrócił się z wnioskiem aby w pierwszej kolejności
udzielić głosu przybyłemu na sesję Panu Paleniowi a później przejść do pism, które
wpłynęły do Rady. Przewodniczący Rady powiedział, że wniosek Pana Palenia
należy dołączyć do wniosków dotyczących remontu dróg. Pan Paleń nie wniósł
sprzeciwu. Przewodniczący Rady przeszedł do porządku obrad.
Poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy:
1) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Pysznica za rok 2017. W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Rady zapytał się Panią Kierownik czy obecnie jest większe
zapotrzebowanie na pomoc społeczną. Pani Kierownik odpowiedziała, że
różnie to bywa, ale na pewno program 500+ pomógł niektórym mieszkańcom
gminy.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się o rozbieżności pomiędzy liczbą
przyznanych a wyższą liczbą wydanych Kart Dużej Rodziny. Pani Kierownik
odpowiedziała, że może zostały wydane duplikaty kart, ponieważ ktoś mógł
zgubić,
2) sprawozdanie z GZOSIP w Pysznicy dotyczące wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte;
3) rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego stwierdzające
nieważność § 6 ust. 3 uchwały Nr XXXVIII/233/2017 Rady Gminy Pysznica
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów. Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Pani
Małgorzata Wieteska - pracownik Urzędu Gminy w Pysznicy.
W dyskusji głos zabrali:
- Wójt Gminy poruszył kwestię wyrzucania śmieci i odpadów po remontach
przy cmentarzach oraz w lasach na terenie gminy, zaapelował do zebranych
aby zgłaszali takie incydenty na policję,
- Pan Jan Paleń zwrócił uwagę na mieszkańców ulicy Sosnowej
w Jastkowicach, którzy również wyrzucają śmiecie koło cmentarza
w Jastkowicach. Odniósł się również do wniosków zgłoszonych przez
mieszkańców z ul. Sosnowej dotyczących wprowadzenia ograniczeń w tonażu
na w/w ulicy. Przewodniczący Rady Gminy odnośnie wyrzucania śmieci koło
cmentarza zasugerował Panu Paleniowi aby zgłosił to na policję. Wójt
natomiast poinformował Pana Palenia, że w związku ze zgłoszonym

wnioskiem w sprawie wprowadzenia ograniczeń na ul. Sosnowej zleci
wykonanie schematu organizacyjnego na tej ulicy.
- Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora poruszył
kwestię kontenerów na odzież używaną, które znajdują się przy kościele
w Pysznicy;
4) odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli na wniosek Rady
Gminy Pysznica
w sprawie naprawy poboczy przy przystankach
autobusowych znajdujących się przy drogach powiatowych na terenie gminy
Pysznica oraz o dokończenie remontu pobocza przy Przedszkolu w Pysznicy;
5) wniosek z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienia Pańskiego
w Jastkowicach w sprawie udzielenia pomocy materialnej w postaci drzewa
budowlanego z lasu gminnego na wykonanie więźby dachowej.
-W dyskusji głos zabrali:
-Wójt Gminy poprosił Radę o podjęcie stanowiska w tej sprawie. Zaznaczył,
że nie ma możliwości prawnej przekazania tego drzewa nieodpłatnie.
Nadmienił, że przedmiotowy wniosek zostanie jeszcze skierowany na
zebranie wiejskie.
- Sołtys Sołectwa Jastkowice Pan Czesław Pyz przychylił się do prośby Parafii
i zaproponował sprzedaż drzewa ze 99% zniżką, czyli za 1 % wartości.
- Wójt dodał, że zgłosił radcy taką propozycję aby sprawdziła czy pod
względem prawnym będzie dobra. Z-ca Wójta nadmienił, że radca prawny
pracuje nad tym tematem.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek w związku z tym, że radca prawny pracuje
jeszcze nad tym zaproponował, aby Rada przyjęła stanowisko, że wyraża
zgodę na bonifikatę tej kwoty, natomiast szczegóły prawne ustalić jak będzie
już to postanowione.
Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję
udzielenia bonifikaty 99 %
przy sprzedaży drewna budowlanego z lasu
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gminnego w ilości 50 m dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienia
Pańskiego w Jastkowicach, w wyniku którego została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 głosów „za”);
6) prośba Rady Sołeckiej Sołectwa Krzaki – Słomiana w sprawie podjęcia działań
zmierzających do pozyskania części działki Leśnej Wspólnoty Serwitutowej w
Kłyżowie, aby w przyszłości po uzyskaniu stosownych zezwoleń stworzyć
przy Domu Ludowym w Słomianej miejsce do wspólnego wypoczynku dla
mieszkańców sołectwa.
W dyskusji głos zabrali;
- Przewodniczący Rady dodał, że otrzymał również pismo ze Stowarzyszenia
Kobiet Słomianej z poparciem w/w wniosku. Wyraził swoją opinię aby
wszcząć takie rozmowy ze Wspólnotą. Wójt odpowiedział, że nie jest to takie
proste.
- radny Pan Kamil Kuśmider poinformował, że ta sprawa dzieli się na dwa
tematy, pierwszy temat jest prosty, czyli budowa miejsca aktywnego
wypoczynku, ponieważ jest już wstępna decyzja Wójta, że jest miejsce na
budowę siłowni zewnętrznych na działce gminnej. Natomiast drugi temat,
czyli pozyskanie części działki Leśnej Wspólnoty Serwitutowej nie jest taki
prosty, ponieważ działka Stowarzyszenia Kobiet Słomianej nie jest w ogóle
uregulowana geodezyjnie, ponadto powiatowa droga asfaltowa przebiega w
działce Stowarzyszenia, w związku z tym najpierw należy wyprowadzić
geodezyjnie tą działkę a później prowadzić rozmowy ze Wspólnotą w sprawie

pozyskania działki. Wójt nadmienił, że wiedział o tym problemie już
wcześniej, ponieważ przy przebudowie linii energetycznych w Słomianej
projektant zgłaszał to w starostwie, ale przy odnowie ewidencji gruntów nie
zmieniono tego. Dodał, że Wspólnota zgodziła się zamienić ten grunt, ale
stawia warunki. Radny dodał, że na spotkaniu od Wspólnoty padła propozycja
zamiany działki w zależności od atrakcyjności otrzymanych gruntów od gminy
od 1do 3 do 1 do 5. Nadmienił, że wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet
Słomianej będzie próbował uregulować stan prawny i geodezyjny tej działki
i jeśli się uda to w przyszłości spróbują wystąpić do Wspólnoty
o przekazanie tej działki.
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się czy budowa siłowni zewnętrznych w
Słomianej jest w projekcie OSA. Wójt wyjaśnił, że w ramach tego projektu
złożono 2 wnioski: Kłyżów i Sudoły. Radny zapytał się z jakich środków
będzie wykonana siłownia zewnętrzna w Słomianej. Wójt odpowiedział, że
z budżetu gminy. Radny zapytał się Wójta czy nie dało się w ramach projektu
OSA. Wójt odpowiedział, że nie.
7) pismo z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli w sprawie
dofinasowania przez gminę zakupu sprzętu transportowego dla policji
w ramach tzw. sponsoringu, pismo w sprawie dofinansowania przez gminę
Pysznica zakupu pojazdu typu furgon patrolowy w kwocie 10 000 zł dla KPP
w Stalowej Woli oraz wstępną deklarację z Zarządu Stalowowolskiego
dofinasowania zakupu pojazdu typu furgon patrolowy dla KPP w Stalowej
Woli. Wójt odnośnie tych pism zaznaczył, że jest to informacja dla Rady,
ponieważ on nie podjął żadnej decyzji, ponieważ decyzja należy do Rady
Przewodniczący Rady stwierdził, że jeśli pozostałe gminy z powiatu udzielą
takiego dofinansowania to i my podejmiemy pozytywną opinię.
8) wniosek Pana Jana Palenia z Jastkowic w sprawie naprawy drogi dojazdowej
do Kopalni Piasku w Jastkowicach, będącej jego własnością kamieniem 031,5 mm.
9) wniosek mieszkańców ulicy Radeczyna w Jastkowicach w sprawie
wyasfaltowania 1 km odcinka drogi na w/w ulicy. Radny Pan Czesław Pyz
wypowiedział się odnośnie zgłoszonego wniosku;
10) wniosek Pana Dariusza Kołodzieja i Państwa Sebastiana i Sylwii Składnik
w sprawie ponownego utwardzenia drogi o nr ewid. 3270/1 – ulica Bukowa w
Jastkowicach oraz zamontowania oświetlenia ulicznego na w/w odcinku drogi;
Radni po dyskusji jednogłośnie zdecydowali aby przyjąć w/w wnioski
dotyczące remontu dróg i zrealizować je sukcesywnie po rozstrzygnięciu
przetargu w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych (15 głosów
„za”). Odnośnie oświetlenia ulicznego poinformował, że temat zostanie
rozpatrzony po wyjazdowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego Rady Gminy
- radny Pan Witold Pietroniec wyraził swoją refleksję na podstawie prośby
Pana Palenia i tego konfliktu na ulicy Sosnowej oraz wniosków dotyczących
remontu dróg, które wpłynęły. Stwierdził, że są środki w budżecie na remont
dróg nietrwałych i można się zastanowić nad poprawą tego odcinka drogi, z
którego Pan Paleń korzysta a dodatkowo na podstawie tych rozmów, które
były prowadzone z Państwem Strus, którzy przychodzili na komisję, warto
podejść do tego w ten sposób co na ostatniej sesji radny Pyz powiedział, że
Pan Paleń nie korzysta z ulicy Sosnowej do normalnego transportu, tylko
incydentalnie osoby zewnątrz, które przyjeżdżają do kopalni. Zaznaczył, że







rolą Rady jest dbanie o majątek gminy, jeżeli ta droga nie jest przeznaczona do
transportu ciężkiego to można by załatwić ten temat polubownie tj. Panu
Paleniowi utwardzić drogę dojazdową do kopalni i ustanowić ograniczenia dla
pojazdów zewnętrznych na ulicy Sosnowej. Przewodniczący Rady zaznaczył,
że ten temat jest już podjęty przez Wójta Gminy. Radny w związku z
wątpliwościami na komisji zapytał się Wójta o kategorię drogi na ulicy
Sosnowej. Wójt odpowiedział, że jest drogą wewnętrzną i zostanie zlecone
wykonanie schematu organizacyjnego dla tej ulicy.
11) Petycję mieszkańców ulicy Podkorzeniec w Kłyżowie i ulicy Piaskowej
w Pysznicy dotyczącą budowy sieci światłowodowej FTTH na w/w ulicach.
W dyskusji głos zabrali:
- Wójt poinformował, że nie jest to zadanie własne gminy, zgodnie
z kompetencją po konsultacji z radcą prawnym przekazuje te dwa pisma
skierowane do niego i Rady do firmy MTM.
- Sołtys sołectwa Pysznica Pan Janusz Bąk w związku z tym, że ulica
Kwiatowa w Pysznicy przy budowie internetu światłowodowego została
pominięta w 95%, po rozmowach Z-cy Wójta z szefem firmy MTM i jego
z pracownikiem tej firmy i sporządzeniu listy chętnych mieszkańców tej ulicy
na podwieszenie kabla światłowodowego na swoich posesjach zwrócił się z
prośbą o dołączenie tej listy do petycji.
- radny Pan Czesław Pyz odnośnie budowy internetu światłowodowego
zwrócił uwagę na problem w sołectwie Jastkowice w kwestii wyrażania zgody
przez mieszkańców na podwieszenia kabla na swojej posesji,
- radny Pan Witold Pietroniec stwierdził, że z uwagi na to , że odnotowano
sukces w sprawie instalacji internetu na stronie internetowej urzędu gminy
należy udzielić wsparcia mieszkańcom, ponieważ interwencja ze strony Wójta
i Rady może pomóc rozwiązać ten problem, który nie dotyczy tylko
miejscowości Kłyżów ale tak jak zgłaszał radny Pan Czesław Pyz także
i Jastkowic.
- Kierownik Posterunku Policji również wypowiedział się odnośnie
problemów z podłączeniem do internetu światłowodowego. Po dyskusji
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przekazaniem przedmiotowej
petycji według kompetencji firmie MTM. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę.
Radny Pan Krzysztof Skrzypek ze względu na to że ulicą Mickiewicza w
Jastkowicach w stronę Chłopskiej Woli ma zostać uruchomiony kurs MKS-u zgłosił
wniosek aby w wykazie przystanków dołożyć przystanek na ulicy Mickiewicza,
ponieważ on zawsze był przy skrzyżowaniu z ul. Wałową, natomiast w wykazie jest
przy skrzyżowaniu z ul. Zieloną. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
przedmiotowy wniosek, w wyniku którego został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Pan Ryszard Szado zwrócił się do radnych, aby rozeznali na swoim terenie potrzebę
usytuowania nowych przystanków i wskazali ich lokalizację do załatwienia
kompleksowo tego tematu.
Kierownik Posterunku Policji zwrócił uwagę na problem z brakiem miejsc
parkingowych przed pocztą i bankiem. Przewodniczący Rady wypowiedział się
w tym temacie. Wójt Gminy nadmienił, że można korzystać z parkingu gminnego.
Z-ca Wójta zwrócił się z prośbą do radnych , że jeśli przekazują informacje z sesji to
niech przekazują dokładne informacje a nie wyrwane zdania z kontekstu.
Wójt Gminy w związku z obchodami w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości
wystąpił z inicjatywą upamiętnienia tych mieszkańców, którzy zginęli w czasie II
wojny światowej w obozach, chciałby ufundować dwa miejsca pamięci: przy kościele

w Pysznicy i Jastkowicach. Radny Pan Witold Pietroniec wyraził uznanie dla
inicjatywy Wójta, ponieważ wczoraj zadał to pytanie na Komisji Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Pysznica i zaskoczył go brak
zaplanowanych tego typu działań przez instytucje kultury podczas przedstawiania
planów kulturalnych Domu Kultury i Biblioteki. Nadmienił, że warto byłoby powołać
zespół z osób, które pracują w tym obszarze czy Rady Gminy aby zaplanować kilka
działań w każdej miejscowości, bo to jest wizerunek naszej gminy a jak obserwuje to
wiele gmin na Podkarpaciu już się przygotowuje do tego wydarzenia, więc i nasza
gmina powinna się do tego przygotować i uczcić w każdej miejscowości tą
wyjątkową okazję. Wójt odpowiedział, że oczekuje na propozycje, zaznaczając, że
każda inicjatywa musi mieć wsparcie finansowe. Radny Pan Krzysztof Skrzypek
zapytał się czy przy upamiętnieniu w Jastkowicach i Pysznicy będzie to forma nowej
architektonicznej budowli czy w formie tablic. Wójt odpowiedział, że nad tym musi
się pochylić główny projektant, czyli Pan Szpunar wspólnie z proboszczami tak, żeby
nie zburzyć obecnej architektury,
 Wójt Gminy poinformował, że zamierza wprowadzić zarządzeniem opłaty za zajęcie
pasów dróg wewnętrznych i uzasadnił swoją decyzję,
 Radny Pan Witold Pietroniec zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o udzielenie
pisemnej informacji odnośnie długości odcinków dróg planowanych do remontu,
które Wójt wcześniej wymienił. Wójt odpowiedział, że jak otrzyma projekty
techniczne to skseruje pierwsze strony radnemu. Z-ca Wójta dodał, że po ogłoszeniu
przetargu na stronie internetowej będą te informacje. Radny poprosił o udzielenie tej
informacji w trybie art. 42 Statutu Gminy.
Ad 19.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XL sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich
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