PROTOKÓŁ NR XVIII/2016
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 23 marca 2016 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 2016 r.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Powiatowi
Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego
i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia
dla inkasentów.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2016 roku”.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
służebnością przesyłu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy.
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 14 radnych (nieobecna radna Pani Cecylia Torba - nieobecność
usprawiedliwiona), wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Przewodniczący dodał do porządku obrad w pkt. 12 drugą uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej dotyczącą działki gminnej na
której znajduje się cześć parafii w Krzakach. Nowy porządek obrad został przyjęty przez
radnych jednogłośnie.
Ad 2.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego Rady
Gminy i przyjęty bez uwag.
Przewodniczący udzielił informacji odnośnie odwodnienia odcinka drogi przy ulicy
Mickiewicza w Jastkowicach w rejonie tartaku poinformował mianowicie, że sołtys Pan

Czesław Pyz uzgodnił wstępnie z Panem Tryblem wykonanie odwodnienia przez jego
posesję, w związku z powyższym problem powinien zostać rozwiązany.
Ad 3.
W skład komisji uchwał i wniosków weszli:
Radny – Andrzej Herdzik
Radny – Bogusław Drąg
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:
- unieważniono i ogłoszono nowy konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, następnie rozstrzygnięto ten konkurs w wyniku, którego
kluby sportowe z terenu gminy otrzymały następujące dotacje: Pysznica- 49 000 zł,
Jastkowice – 69 000 zł oraz Kłyżów – 44 000 zł,
- został rozstrzygnięty otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej związanych z wydawaniem żywności dla mieszkańców z terenu gminy Pysznica,
który wygrał PPKS w Stalowej Woli, umowa na kwotę 4 000 zł,
- sprzedano trzy działki w Brandwicy na ogólną kwotę 135 000 zł oraz dwie działki
w Pysznicy na kwotę 74 500, 00 zł,
- rozstrzygnięto przetarg na remont dróg nawierzchni nietrwałych na terenie gminy Pysznica
w którym najniższą ofertę złożył Pan Jan Herdzik na kwotę 167 157, 00 zł,
- Wójt poinformował również, że skończył się nabór do publicznego przedszkola, w którym
na 15 miejsc jest 50 podań, w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci , które spełniają
wymogi ustawowe, dopiero w dalszej kolejności te dzieci, które spełniają kryteria ustalone
prze radę, w związku z tym przydałby się jeszcze jeden oddział przedszkolny, ponieważ
gmina nie jest w stanie zabezpieczyć dla wszystkich dzieci miejsc w przedszkolu.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał dlaczego jest tylko 15 miejsc w przedszkolu. Dyrektor
Przedszkola Pani Dorota Dąbrowska odpowiedziała, że do szkoły poszło tylko 15
sześciolatków, reszta rodziców zadeklarowała kontynuację nauki swoich dzieci
w przedszkolu.
Wójt nadmienił, że jest taki pomysł aby wygospodarować środki i wyremontować
pomieszczenie po Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli i otworzyć nim nowy
oddział przedszkolny, w którym zmieściło by się około 15 dzieci. Pani Dyrektor Przedszkola
odpowiedziała, że należy przeanalizować metraż ale około 25 dzieci powinno się zmieścić.
Radny Pan Kamil Kuśmider powiedział, że na pewno nie można tej sprawy zostawić. Radny
Pan Witold Pietroniec powiedział, że z własnego doświadczenia z ubiegłych lat wie, że
pomimo ponad dwudziestu kilku osobowych oddziałów zawsze połowa dzieci nie dostawała
się do przedszkola więc przydałoby się ten problem rozwiązać, nawet przy rozmowach przy
opracowaniu nowej strategii gminy stwierdzono, że istnieje problem z przedszkolem
w naszej gminie a w związku z tym, że gmina rozrasta się przydałoby go rozwiązać.
Przewodniczący zapytał Dyrektora Pana Bogdana Dziubę o prywatne przedszkole
w Jastkowicach. Dyrektor odpowiedział, że chyba są jeszcze w nim miejsca wolne. Wójt
dodał, że jest tam około 10 dzieci, ale Pani , która je prowadzi prawdopodobnie przymierza
się do jego likwidacji. Radny Pan Kazimierz Butryn nadmienił, że przy opracowaniu strategii
z tych statystyk, które przedstawiał przedstawiciel firmy, który opracowuje strategię gmina
Pysznica znalazła się na szarym końcu w statystykach województwa pod względem ilości
miejsc w przedszkolu, w związku z tym należy ten problem potraktować poważnie
i wygospodarować środki na ten cel. Wójt dodał, że dwie instytucje na terenie gminy mają

problem z pomieszczeniem: biblioteka i przedszkole.
Na koniec dyskusji Przewodniczący Rady Gminy wyraził wolę utworzenia nowego oddziału
przedszkolnego.
Po dyskusji informacja została przyjęta przez radnych.
O godz. 10.30 na posiedzenie przybyła radna Pani Cecylia Torba.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok omówiła Skarbnik Gminy.
W dyskusji głos zabrali:
- radna Pani Cecylia Torba zapytała o przebudowę drogi powiatowej Jastkowice-KrzakiPysznica- Piskorowy Staw. Wójt odpowiedział, że zostanie wykonany chodnik w Krzakach
od szkoły do kościoła i w Pysznicy od poczty do urzędu.
- radny Pan Witold Pietroniec w związku z zwiększeniem wydatków na budowę nawierzchni
asfaltowych dróg zapytał o szczegóły jakie to drogi. Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną
zwiększamy budżet a w najbliższym czasie poinformuje radę jakie drogi zostaną
wyasfaltowane.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał o zakup serwera czy przeznaczony jest on do urzędu.
Wójt potwierdził, że serwer zostanie zakupiony do urzędu.
-radny Pan Witold Pietroniec odnośnie § 5 uchwały - budowa infrastruktury sportowej
w Studzieńcu zakładany plan 45 000 zł zapytał konkretnie o swoją miejscowość Kłyżów.
Wójt odpowiedział, że dopóki Leśna Wspólnota Gruntowa wsi Kłyżów nie przekaże boiska
w Kłyżowie na rzecz gminy to nie będzie inwestował. Radny nadmienił, że jest umowa
użyczenia. Wójt dodał, że są z tym problemy. Radny przypomniał, że Wójt nie podnosił tego
tematu na pewnym spotkaniu o którym Wójt na pewno pamięta, że nie będzie inwestował
dopóki kwestia przekazania nie będzie załatwiona. Radna Pani Elżbieta Paluch zaznaczyła,
że na zebraniu wiejskim Leśna Wspólnota Gruntowa nie wyraziła zgody na przekazanie
boiska. Sołtys Sołectwa Kłyżów Pan Józef Smalisz potwierdził wypowiedź radnej. Radny Pan
Witold Pietroniec nadmienił, żeby nie zapominać, że na terenie gminy jest trzeci klub
sportowy, więc Wójt i Rada niech weźmie pod uwagę że to środowisko czeka na swoją
kolejność. Wójt odpowiedział, że nie zapomina o klubie w Kłyżowie, dodał, że boisko
w Studzieńcu będzie dofinasowane z małych projektów do kwoty 50 000 zł. a w Kłyżowie
potrzeba więcej wyłożyć co najmniej 120 000 zł. Radny zaznaczył, że tam gdzie jest
możliwość dofinasowania należy z niego korzystać dodał, że dokładnie chodzi mu
o zdjęcie kwoty na ostatniej sesji z termomodernizacji szkół: w Krzakach i Kłyżowie,
ponieważ był projekt który mógł uzyskać dofinansowanie w wysokości 85 % inwestycji,
więc Rada powinna to wziąć pod uwagę. Wójt nadmienił, że kosztem oświaty w ostatnich
latach zaniedbano infrastrukturę drogową a głos Rady i mieszkańców jest taki, że należy
pójść w kierunku budowy dróg o czym świadczą składane przez mieszkańców w ostatnim
czasie petycje. Radny Pan Kamil Kuśmider wyjaśnił, że ten podział środków nie wynika
z tego, że ktoś nie chce czegoś dać, tylko problem związany jest z uregulowaniem własności
i taki problem ma także parafia w Krzakach oraz Stowarzyszenie Kobiet Słomianej, które nie
mogą uzyskać unijnego dofinansowania. Przewodniczący zasugerował aby spróbować
poruszyć temat na zebraniu wiejskim w celu uregulowania własności.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał o zakres projektu boiska w Studzieńcu tj. czy chodzi
o to duże boisko oraz o remont urządzeń na placach zabaw. Wójt odpowiedział, że będzie to
nawierzchnia trawiasta oraz że na placach zabaw na terenie gminy konserwator gminny
wymieni drewniane słupy i belki.
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał o wykonanie ogrodzenia boiska w Podborku za kwotę
30 000 zł. Wójt odpowiedział, że zostanie wykonane ogrodzenie metalowe od ulicy Zadole

i ulicy Strażackiej. Wójt dodał, że dochody budżetu ze sprzedaży działek gminnych reguluje
generalnie jedna wieś Pysznica. Wójt nadmienił, że pieniądze ze sprzedaży działek
w Kłyżowie wróciły w całości a z Pysznicy nie. Radny Pan Witold Pietroniec nie zgodził się,
stwierdził, że nie wróciły. Wójt odpowiedział, że dwa zadania będą wykonane w tym roku
w Kłyżowie: parking i ulica Zagórska. Radny wspomniał o dwóch działkach sprzedanych dwa
lata temu. Z-ca Wójta odpowiedział, że na Borku sprzedano działkę i została wykonana
droga asfaltowa zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego. Odnośnie Zagóry poinformował, że
sprzedano trzy działki i do sprzedaży jest przewidziana ostatnia z wydzielonych działek, która
być może również znajdzie nabywcę co w całości powinno pokryć wyasfaltowanie tej drogi.
Przewodniczący Rady zasugerował, żeby w mniejszym gronie, czyli na komisjach zadawać
takie pytania. Radny Pan Witold Pietroniec w związku z tym, że nie miał możliwości zadania
pytań na Komisji Budżetu bo nie jest członkiem zwrócił uwagę aby był zwyczaj
informowania wszystkich radnych o poszczególnych posiedzeniach komisji. Przewodniczący
Rady odpowiedział, że jest przyjęty plan poszczególnych komisji. Radny powiedział, że nie
ma podanych konkretnych terminów komisji oraz że ma prawo uczestniczyć w komisjach,
których nie jest członkiem, Przewodniczący dodał, że mieszkańcy też mogą uczestniczyć
w komisjach. Radny dodał, że muszą mieć taką informację więc można zamieszczać na BIPie informacje o posiedzeniach poszczególnych komisji. Radny Pan Łukasz Bajgierowicz
powiedział że nie jest to tajne więc taka informacja o komisji może zostać umieszczana na
BIP-ie tak jak informacja o zwołaniu sesji. Radny Pan Kamil Kuśmider nadmienił, że
przecież można zadawać pytania na sesji. Radna Pani Elżbieta Paluch dodała, że na
wczorajszej komisji budżetu o niczym innym nie dyskutowano jak na dzisiejszej sesji oraz
że są komisje na których nie ma wójta, a na sesji zawsze jest wójt i można zadawać pytania.
Wójt dodał, że na komisji i sesji udziela takich samych informacji. Radny Pan Łukasz
Bajgierowicz nadmienił, że dużo łatwiej rozmawiać jest na komisji. Przewodniczący
odpowiedział, że jest ustalony plan poszczególnych komisji. Radny Bajgierowicz
odpowiedział, że nie ma konkretnych dat. Przewodniczący stwierdził, że upoważni
przewodniczących komisji do informowania wszystkich radnych o posiedzeniach komisji.
Radny Kuśmider dodał, że na wszystkich stałych komisjach są takie same materiały jak na
sesji. Radny Pan Krzysztof Skrzypek powiedział, że każdy mieszkaniec ma prawo do
informacji odnośnie posiedzeń komisji. Radny Kuśmider odpowiedział, że może zamieszczać
informację o posiedzeniu komisji albo pracownik biura rady będzie informował wszystkich
radnych o posiedzeniach komisji. Przewodniczący zaznaczył, że komisja zgłasza uwagi
i poprawki ale to rada jest decydująca.
Po dyskusji uchwała Nr XVIII/101/2016 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 XVIII/102/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Powiatowi
Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego omówiła Skarbnik Gminy. Jest to
pomoc formie dotacji celowej w łącznej kwocie 54 500,00 zł na:
- dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022 R Spokojna –
Jastkowice na odcinku w miejscowości Krzaki – kwota 19 500,00 zł w zakresie budowy

chodnika,
- dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 1023R Pysznica –
Piskorowy Staw w zakresie odnowienia i budowy chodnika – kwota 5 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli – kwota
30 000,00 zł.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XVIII/103/2016 w wyniku została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie umorzenia firmie NOWEX odsetek
w kwocie 116 322,77 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy
Nr RI.I. 272.2.19.2015 r. z dnia 12 października 2015 r. dotyczącej wykonania odcinka
kanalizacji w Olszowcu został przedstawiony na komisjach Rady Gminy za wyjątkiem
Komisji Oświaty.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał kto był wnioskodawcą tej uchwały. Wójt odpowiedział,
że firma NOWEX, która się do niego zwróciła z wnioskiem. Radny zapytał czy można
zapoznać się z uzasadnieniem tej firmy. Następnie Wójt odczytał wniosek firmy NOWEX
w sprawie odstąpienia od naliczenia odsetek za nieterminowe wykonanie umowy. Wójt
nadmienił, że termin wykonania inwestycji był krótki, cena najniższa, firma napotkała także
na trudności dotyczące położenia terenu oraz związane ze zmianą pozwolenia na budowę.
Dodał także, że jest zadowolony z jakości wykonania robót.
Po dyskusji uchwała Nr XVIII/104/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego
i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla
inkasentów omówiła Skarbnik Gminy.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał z czego wynika podwyżka inkaso. Wójt odpowiedział,
że sołtysi, którzy są radnymi nie mogą na podstawie umów zlecenia mieć płacone za
doręczanie nakazów, więc podwyższone inkaso pokryje doręczanie nakazów.
- Sołtys sołectwa Pysznica Pan Janusz Bąk zwrócił uwagę, że będzie problem z roznoszeniem
nakazów, ponieważ jeśli sołtys nie będzie chciał dostarczyć wszystkich nakazów, zwróci je
do gminy to i tak będzie miał zapłacone. Wójt odpowiedział, że jeśli sołtys nie będzie miał
interesu prawnego w roznoszeniu nakazów to obniży się inkaso. Sołtys zapytał a co będzie
jak sołtysi dostaną mniej wpływów z podatku. Wójt odpowiedział, że stawki zostały
wyliczone na podstawie zebranych pieniędzy przez sołtysów z tamtego roku, tak, żeby nie
byli stratni w stosunku do 2015 roku.
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał ile kosztuje doręczenie nakazu przez sołtysa. Pani
Skarbnik odpowiedział, że doręczenie nakazu – 4,5 zł, natomiast doręczenie wpłaty za odpady
– 2 zł, czyli w sumie 6,5 zł brutto a koszt wysłania to ponad 7 zł.
- radny Pan Kazimierz Butryn porównując sołectwa Pysznicę i Jastkowice, ponieważ do tej
pory ten procent inkasa utrzymany był na tym samym poziomie, aby nie zniechęcać sołtysa
do pracy zaproponował zaszeregowanie tych sołectw pod jedną stawkę, czyli 9 %, sołectwa
są porównywalne pod względem ilości doręczenia nakazów, wpływy powinny być
porównywalne. Wójt odpowiedział, że sołtys z Jastkowic ma mniejsze wpływy ze względu na
ziemie niższej klasy.

- radny Pan Krzysztof Skrzypek nie zgodził się z radnym w tej kwestii, dlatego, że w ten
sposób można podejść do wszystkich sołtysów, dlaczego za tę pracę, jeżeli wykonuje ma
dostać wyższą kwotę niż sołtys, który wykonuje taką pracę tylko ziemie ma słabsze, jeżeli
zostało wyliczone to przez Panią Skarbnik na zasadzie kwot to należy potraktować to równo,
natomiast to czy wyższa kwota zachęci sołtysa do doręczania nakazów, decydując się na
bycie sołtysem stajemy się osobą zaufania publicznego, więc każdy sołtys rzetelnie podchodzi
do swojej pracy, nie robi tego z powodów finansowych,
-Wójt zaznaczył, że zgodnie z ordynacją podatkową nakaz może tylko doręczyć sołtys,
urzędnik lub poczta.
- radny Pan Czesław Pyz odnośnie inkasa stwierdził, że za jednakową pracę powinna być
taka sama płaca,
- radna Pani Cecylia Torba zapytała od czego sołtys ma płacone inkaso. Wójt odpowiedział,
że od pieniędzy, które są u niego wpłacane, wcześniej miał płacone od doręczenia i inkasa.
- radna Pani Elżbieta Paluch stwierdziła, że Pani Skarbnik na jakiejś podstawie obliczyła te
stawki procentowe.
- Wójt powtórzył, że stawki zostały wyliczone na podstawie dochodów sołtysów z ubiegłego
roku.
- Pani Skarbnik wyjaśniła, że inkaso jest od dokonanych wpłat podatku, do tych zebranych
wpłat zostały przyporządkowane określone stopy procentowe i tak było płacone
w poprzednim roku, w 2016 roku sołtysi roznosili nakazy podatkowe za 4,5 zł i wpłaty za
odpady – 2 zł, kwoty zostały wyliczone z doręczenia wykazanych przez sołtysów i tak wyszła
stawka procentowa w porównaniu do dokonanych wpłat, które wzięto za podstawę naliczenia
inkasa powiększając o te usługi wykonania doręczenia.
- radny Pan Witold Pietroniec w związku z tym, że w budżecie gminy na inkaso sołtysów
zarezerwowana jest kwota 32 000 zł zapytał czy po tej zmianie procentowej ta kwota będzie
wyższa. Pani Skarbnik odpowiedział, że na chwilę obecną nie wie, okaże się dopiero po
dokonanych wpłatach.
- Wójt odczytał kwoty zebrane z podatków przez sołtysów w ubiegłym roku.
- radni: Pani Grażyna Młodożeniec oraz Pan Łukasz Bajgierowicz również wypowiedzieli się
odnośnie stawek procentowych.
- Sołtys sołectwa Sudoły Pani Lucyna Sudoł zwróciła uwagę na to, że sołectwo Sudoły
powinno procentowo zostać zakwalifikowane do mniejszych sołectw.
Po dyskusji radnych odnośnie ustalenia wysokości stawek procentowych i wyjaśnieniach
Wójta oraz Pani Skarbnik radny Pan Krzysztof Skrzypek oznajmił, że wyłącza się
z głosowania, ponieważ uchwała dotyczy jego interesu prawnego. Sekretarz Gminy Pan
Stanisław Paleń odpowiedział, że nie można wyłączyć się z głosowania. Radny Pan Witold
Pietroniec potwierdził, że na podstawie art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym radny nie
może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w celu konsultacji tej sprawy z radcą
prawnym.
Po przerwie Przewodniczący Rady poinformował, że po konsultacji z radcą prawnym radni,
którzy są również sołtysami powinni wyłączyć się z głosowania.
-Wójt zaproponował, aby Sołectwo Sudoły przenieść do stawki procentowej, gdzie są
mniejsze sołectwa,
- radny Pan Kazimierz Butryn zgłosił wniosek, żeby odnośnie inkasa powstały dwie stawki
9% Kłyżów, Pysznica, Jastkowice oraz 10 % dla pozostałych sołectw. Przewodniczący
poddał wniosek pod głosowanie w wyniku którego został on przyjęty (9 głosów „za”, 2 głosy
„wstrzymujące się”, z głosowania zostało wyłączonych 4 radnych)

Po dyskusji uchwała Nr XVIII/105/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych (9 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”, z głosowania zostało
wyłączonych 4 radnych).

Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2016 roku” został
przedstawiony na Komicji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego przez pracownika
urzędu Panią Małgorzatę Wieteska. Przewodniczący przypomniał, że uchwała z poprzedniego
roku tak jak innych sąsiednich gmin z powiatu została zaskarżona przez prokuraturę. Wójt
poinformował, że uwagi zostały ujęte w nowej uchwale tj. wskazano gospodarstwo rolne,
które może przyjąć bezdomne zwierzę, gabinet do kastracji i sterylizacji oraz ujęto
całodobową opiekę.
Dyskusji nad projektem nie było
Uchwała Nr XVIII/106/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 11.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości służebnością przesyłu, tj. działki nr 3292 położonej w obrębie
ewidencyjnym wsi Jastkowice oraz działki nr 655/2 położonej w obrębie ewidencyjnym
wsi Brandwica, stanowiących własność Gminy Pysznica na rzecz na rzecz spółki pod
nazwą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w KonstancinieJeziorna został omówiony na Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym
i Planowania Przestrzennego przez Z-cę Wójta Pana Aleksandra Jabłońskiego.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XVIII/107/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej tj. działki Nr 3385 o pow. 0,01 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
wsi Pysznica, stanowiącej własność Gminy Pysznica na rzecz właściciela przyległej
nieruchomości tj. działki Nr 3384 położonej w Pysznicy w celu poprawienia warunków jej
zagospodarowania omówił Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński, został on także pozytywnie
zaopiniowany prze Komisję Rolnictwa.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XVIII/108/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Krzakach nieruchomości
składającej się z działek: Nr 750/1 i Nr 750/2 o pow. ogólnej 0,1079 ha, położonej
w obrębie ewidencyjnym wsi Kłyżów, zabudowanej budynkiem kościoła
parafialnego w Krzakach na cele działalności sakralnej oraz udzielenie bonifikaty
w wysokości 99 % od ceny nieruchomości ustalonej na podstawie wartości określonej

przez rzeczoznawcę majątkowego przedstawił również Z-ca Wójta Pan Aleksander
Jabłoński.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XVIII/109/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy omówiła
Kierownik OPS w Pysznicy Pani Teresa Kudłacik.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XVIII/110/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 14.
Przewodniczący poinformował, że informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy
Pysznica została omówiona przez Kierownika Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztofa
Kuziorę na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy.
Wójt dodał, że w tym punkcie jest jeszcze zawarta analiza zdarzeń za 2015 rok, która również
została omówiona na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Rady.
W dyskusji głos zabrali:
- Radny Pan Witold Pietroniec w związku bezpieczeństwem przeciwpożarowym zapytał
o sprawę konserwacji hydrantów, ponieważ doszły go informacje, że podczas akcji strażacy
z Kłyżowa chcąc nabrać wody podjechali pod hydrant przy ulicy Słonecznej, który nie
działał. Wójt odpowiedział, że za hydranty odpowiada zakład komunalny. Radny Pan
Kazimierz Tofil wyjaśnił, że hydranty na terenie gminy są w różnym stanie, część z nich jest
zdewastowana, dodał, że taka sytuacja powinna zostać bezwłocznie zgłoszona do zakładu.
Pan Kazimierz Tofil poinformował, że w ubiegłym roku wymieniono 7 hydrantów na nowe,
część z nich została zdemontowana, bo zostały uszkodzone przez samochody w zimie. Radny
Pan Witold Pietroniec zasugerował, żeby zrobić przegląd hydrantów chociażby po to aby
strażacy mieli informację, w których miejscach działają hydranty. Sołtys sołectwa Pysznica
Pan Janusz Bąk powiedział, że strażacy wiedzą gdzie są czynne hydranty. Sołtys Sołectwa
Kłyżów Pan Józef Smalisz odpowiedział, że to niemożliwe, żeby strażacy z Kłyżowa
podjechali pod hydrant przy ulicy Słonecznej, ponieważ jeśli jest jakiś pożar to straż
podjeżdża pod remizę albo na Błonie, nadmienił, że hydrant na ulicy Słonecznej jest
niesprawny odkąd jest wodociąg i powinien zostać usunięty. Przewodniczący Rady odnośnie
hydrantów zaznaczył, że należy je etapami wymieniać. Wójt nadmienił, że należy
sukcesywnie wymieniać i konserwować hydranty oraz wymieniać zasuwy co zasugerował
Prezesowi zakładu komunalnego.
Po dyskusji informacje zostały przyjęte przez radnych.
Ad 15.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Radna Pani Elżbieta Paluch w związku z dyskusją na temat boiska w Kłyżowie
zgłosiła wniosek w sprawie upoważnienia Wójta do wystąpienia do Leśnej Wspólnoty
Gruntowej wsi Kłyżów o przekazanie boiska w Kłyżowie na rzecz gminy Pysznica,
który w wyniku głosowania został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

 Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca poinformował o petycji mieszkańców ulicy
Zagórskiej w Kłyżowie w sprawie położenia nawierzchni asfaltowej na przedmiotowej
drodze. Dodał, że petycja została przedstawiona na komisjach i poprosił
Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska o udzielenie informacji.
Przewodniczący Komisji Pan Kamil Kuśmider poinformował, że ta ulica znalazła się
w planie dróg przedstawionym przez wójta do wykonania w tej kadencji. Radna Pani
Elżbieta Paluch dodała, że poinformowała już mieszkańców w tej sprawie. Z-ca Wójta
zaznaczył, że w/w petycja nie spełnia wymogów formalnych i powinna pozostać bez
rozpatrzenia. Wójt dodał, że pomimo, iż nie spełnia wymogów należy udzielić
odpowiedzi. Przewodniczący stwierdził, że droga na ulicy Zagórskiej ujęta jest do
realizacji i taką odpowiedź należy udzielić mieszkańcom.
 Następnie Przewodniczący odczytał przedstawianą również na komisjach odpowiedź
na pismo Pana Mirosława Rokickiego z ulicy Fedorowskiego w Jastkowicach
w sprawie udzielenia wyjaśnień odnośnie podjętej przez radę gminy uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulic: Fedorowskiego i Bocznej
w Jastkowicach dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.
 Radny Pan Witold Pietroniec skierował prośbę do Radnego Powiatowego Pana
Stanisława Palenia aby zwrócił się do Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
z wnioskiem w sprawie zamontowania tablicy z nazwą miejscowości Kłyżów,
ponieważ brak tablicy zgłaszał już kilka razy na sesji. Z-ca Wójta poinformował że
Pan Szado skierował wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych i otrzymał odpowiedź,
że tablica zostanie niezwłocznie zamontowana. Radny poprosił Radnego Powiatowego
aby przypomniał ten temat na sesji rady powiatu.
 Radny Pan Kazimierz Butryn wypowiedział się odnośnie nowych miejsc
w przedszkolu, zasugerował potrzebę podjęcia konkretnej decyzji co do przyszłości
budynku w którym funkcjonuje zakład komunalny. Wójt poinformował, ze na remont
budynku na początek potrzebne jest około 100 000 zł. Radny dodał, że jeśli zakład
przeniósłby się do pustych pomieszczeń po opiece bo doszły go takie informacje to
można by przekazać cały budynek dla przedszkola, problem z brakiem miejsc
w przedszkolu zostałby rozwiązany. Jest jeszcze parę miesięcy i w okresie letnim
można by wykonać remont.
 Sołtys sołectwa Olszowiec Pan Jakub Kapuściński zgłosił skargi mieszkańców
sołectwa odnośnie umiejscowienia zasuw wodnych pod ścieżką rowerową. Radny Pan
Kazimierz Tofil odpowiedział, że nie ma takiej opcji, ponieważ wodociąg szedł
ogródkami i wszystkie zasuwy znajdują się na prywatnych posesjach. Sołtys zapytał
się o dalszy ciąg kanalizacji. Wójt odpowiedział, że czeka na uruchomienie
programów operacyjnych. Sołtys zwrócił się z prośbą do Radnego Powiatowego
w sprawie przystanku znajdującego się naprzeciwko posesji Pana Michała Butryna,
ponieważ znajduje się blisko rowu i stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców
korzystających z komunikacji, zasugerował położenie płyty. Wójt odpowiedział,
że rozwiązaniem byłaby zatoka autobusowa, którą należałoby wykonać wspólnie
z powiatem.
 Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora w imieniu
mieszkańców i sołtysa sołectwa Studzieniec zgłosił problem z łącznością telefoniczną,
ponieważ jest uzależnione od jednego operatora, a mieszkańcy nie mogą nic zrobić
aby poprawić tą łączność, konkretnie chodzi o teren od gminy Jarocin do Studzieńca,
gdzie są pewne perturbacje pomiędzy operatorem a nadleśnictwem. Pomimo, że sołtys
pisał już petycję w tej sprawie w dalszym ciągu jest bez zmian, jeśli jest jakaś awaria
np. elektryczności to całe sołectwo pozbawione jest telefonu, połączenie z innego
środka jest niemożliwe ze względu na słaby zasięg. Zasugerował aby samorząd

wspólnie z sołectwem podjął pewne kroki w celu rozwiązania tego problemu. Radny
Pan Kamil Kuśmider poinformował, że ten temat był już podejmowany, wielu
mieszkańców zakupiło na własną rękę anteny domowe, które wzbudzają większy
sygnał, dodał, że mieszkańcy zwracali się z pismem do jednego operatora sieci
komórkowej, który odpowiedział, że zainwestuje na tym terenie jeśli znajdzie się
konkretna grupa mieszkańców, która podpisze z nim umowę. Pan Kuziora
zasugerował, żeby zamontować na terenie sołectwa chociaż jedną budkę telefoniczną,
która będzie niezależna od prądu Sołtys Pan Czesław Wojtyna dodał, że zwracał się
do telekomunikacji dwa razy w tej sprawie, ze względu na słabą łącznicę wskazał
położenie kabli wzdłuż drogi gminnej ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Wójt
potwierdził, że jest problem z nadleśnictwem.
Ad 16.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XVIII sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Gminy:
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Józef Gorczyca

