PROTOKÓŁ NR XXIX/2017
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 16 lutego 2017 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.
20.

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 2017 r.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Powiatowi
Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie
Stalowa Wola na realizację zadania publicznego.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby
punktów dla poszczególnych kryteriów.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Pysznica, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie
w wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do
spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pysznicy oraz
na objęcie nowych udziałów w tej spółce.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
przetargu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2017-2021.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Pysznica”.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Pysznica za rok 2016.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki
Społecznej Rady Gminy Pysznica za rok 2016.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego Rady Gminy Pysznica za rok 2016.

21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem
Komunalnym i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica za rok 2016.
22. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej
Gminy Rady Gminy Pysznica za rok 2016.
23. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica za rok 2016.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. 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 – Krzysztof Skrzypek
Radny – Andrzej Szawara
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:
- 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,
- rozstrzygnięto przetarg na „Przebudowę dróg w gminie Pysznica”- ul. Fedorowskiego w
Jastkowicach oraz ul. Kolonia, Miła i Żwirowa w Pysznicy, w którym najniższą ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” z Piaseczna w kwocie 380 558,93 zł.
- powołano nowy Zespół Interdyscyplinarny w Pysznicy,
- w związku z ogólnopolskim badaniem liczby bezdomnych powołano zespół zadaniowy ds.
ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Pysznica oraz wyznaczono gminnego
koordynatora badania.
Ponadto Wójt poinformował zebranych na temat odnawialnych źródeł energii dla gminy
Pysznica oraz o publikacji na stronie internetowej urzędu informacji w sprawie planu sieci
szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r.,
z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa.
Informacja została przyjęta przez radnych.

Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok omówiła Skarbnik Gminy.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał o wyjaśnienie w § 3 przy zwiększeniu wydatków
zapisu – Urząd Gminy zwiększenie planu umów zlecenia. Pani Skarbnik odpowiedziała, że na
początku roku w szkole należało dopełnić plan umów zlecenia na sporządzenie umowy
z tytułu BHP więc przeniesiono na to środki z umów zlecenia Urzędu, w związku z tym,
że nie było sesji wykonano to zarządzeniem a teraz zwraca się te środki uchwałą Rady
Gminy na Urząd Gminy. Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Pysznicy Pan
Artur Mierzwa wyjaśnił, że chodzi o umowę z BHP-owcem na obsługę wszystkich szkół.
- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się czy zwiększone wydatki na utworzenie planu na
opłacenie pobytu w noclegowni związane są z wydanym zarządzeniem dotyczącym
powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych. Wójt odpowiedział,
że zwiększone wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu mieszkańców z terenu gminy
przybywających w noclegowni. Radny zapytał się czego miało dotyczyć w/w zarządzenie.
Wójt odpowiedział, że zarządzeniem powołano zespół do liczenia bezdomnych znajdujących
się na terenie gminy w nocy z 8 na 9 lutego, było to ogólnopolską akcją. Radna Pani Elżbieta
Paluch będąca członkiem w/w zespołu poinformowała, że na terenie gminy nie ma obecnie
bezdomnych.
- Przewodniczący Rady Gminy zapytał się udział dzieci z naszej gminy na Politechnice
Dziecięcej. Wójt odpowiedział, że jest zamieszczona informacja na stronie internetowej
urzędu. Radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się o uczestników Politechniki, tj. kto
uczestniczy, z jakich szkół. Wójt odpowiedział, że każdy rodzic indywidualnie zgłasza swoje
dziecko, dyrektorzy nie mają wpływu na to. Dyrektor ZS w Pysznicy Pan Władysław Szpunar
wyjaśnił, że są to indywidualne zgłoszenia rodziców, którzy osobiście logują się na swoje
konto, następnie następuje losowanie, ponieważ na gminę przypada tylko 20 miejsc, szkoła
w tym nie uczestniczy tylko rozpropagowuje.
Po dyskusji uchwała Nr XXIX/161/2017 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 również Pan Skarbnik.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXIX/162/2017 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 2017 Powiatowi
Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w formie dotacji celowej w kwocie
8 200,00 zł na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe wspieranie
pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” realizowanego przez Zakład
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ w Stalowej Woli omówiła Skarbnik.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXIX/163/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie Stalowa
Wola na realizację zadania publicznego w formie dotacji w kwocie 2 000,00 zł na

dofinansowanie zajęć na „Politechnice dziecięcej” również przedstawiła Skarbnik Gminy
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXIX/164/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla
poszczególnych kryteriów przedstawił Pan Artur Mierzwa Kierownik Gminnego Zespołu
Szkół i Przedszkoli w Pysznicy.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXIX/165/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica, w postępowaniu
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów
dla poszczególnych kryteriów omówił Pan Artur Mierzwa.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty zgłosił
swoje wątpliwości co do zasadności kryteriów: Nr 3 – „rodzic/opiekun prawny kandydata jest
zatrudniony/prowadzi działalność gospodarczą w miejscowości należącej do obwodu danej
szkoły podstawowej” i Nr 4 – „w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata
wspierający rodziców/opiekunów prawnych, którzy przebywają poza granicami kraju, w
zapewnieniu mu należytej opieki” ze względu na to, że mogą być dyskryminujące.
W związku z powyższym radny zawnioskował o wykreślenie tych punktów aby jak
zaznaczył nie powtórzyła się sytuacja jak przy uchwalaniu kryteriów do przedszkola, gdzie
po piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich uchwała była poprawiana. Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Pysznica Pani Cecylia
Torba na pytanie Przewodniczącego Rady odnośnie zgłoszonego wniosku na komisji
poinformowała, że wniosek radnego został odrzucony przez komisję. Natomiast Pan Artur
Mierzwa wyjaśnił, że uchwała dotycząca kryteriów do przedszkola nie została zmieniona z
powodu skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ po przesłaniu do Rzecznika
przez Wójta wyjaśnień odnośnie podjętej uchwały i przedmiotowej skargi nie było dalszego
odzewu.
Po dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego w wyniku którego
został oddalony (3 głosy „za”, 10 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”).
Po dyskusji uchwała Nr XXIX/166/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych (11 radnych głosowało za projektem uchwały, 4 głosy „wstrzymujące się”).
Ad 11.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie
w wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Pysznica omówił również Pan Artur Mierzwa.

Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXIX/167/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 12.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki
pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pysznicy oraz na objęcie
nowych udziałów w tej spółce przedstawił Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński. Wniesienie
obejmuje prawo własności zabudowanej budynkiem biurowym nieruchomości gruntowej,
stanowiącej działkę nr ewid. 3289/8 o pow. 0,0868 ha, położonej w Pysznicy jako
wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki Gminy Pysznica pod firmą:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy, celem podwyższenia kapitału
zakładowego tej spółki o kwotę 134 000, 00 zł.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się o uzasadnienie do przedmiotowej uchwały, dlaczego
w tym momencie zostaje przekazana działka i jakie są plany z nią związane. Wójt zapytał
radnego czy widział w jakich warunkach pracują w tym budynku pracownicy zakładu
komunalnego. Radny zaznaczył, że zapytał Wójta o uzasadnienie do uchwały, ponieważ w
myśl Statutu Gminy jaki nas obowiązuje każda uchwała powinna mieć uzasadnienie o co
będzie później wnioskował. Wójt odpowiedział, że działka wraz z budynkiem została teraz
przekazana, ponieważ został uregulowany jej stan prawny, jest to podwyższenie kapitału
spółki, która jest własnością gminy. Budynek w którym mieści biuro zakładu komunalnego
wymaga generalnego remontu, którego wcześniej prezes nie mógł wykonać ze względu na to
że nie był jego własnością. Z-ca Wójta dodał, że w przypadku jeśli gmina nie przekazałaby
tego budynku to na gminie ciążyłby obowiązek jego remontu. Przewodniczący odniósł do
sprawy, nadmienił, że ten teren i budynek powinien być dobrze zagospodarowany, ponieważ
świadczy to o naszej gminie.
Po dyskusji uchwała Nr XXIX/168/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych (13 radnych głosowało za projektem uchwały, 2 głosy „wstrzymujące się”).
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu tj.
działek: Nr 55/8 o pow. 0,0881 ha, Nr 55/9 o pow. 0,1000 ha, Nr 55/12 o pow. 0,1397
ha, Nr 55/13 o pow. 0,1431 ha, Nr 55/14 o pow. 0,1250 ha położonych w obrębie
ewidencyjnym wsi Pysznica, stanowiącej własność Gminy Pysznica omówił Z-ca Wójta.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał się czy działki zostały już wycenione przez
rzeczoznawcę. Z-ca odpowiedział, że wycena została zlecona rzeczoznawcy. Radny zapytał
się o cenę działek, które wcześniej zostały sprzedane w tej okolicy. Z-ca odpowiedział, że
poprzednie działki zostały wycenione w granicach 4 900 zł- 6 000 zł za ar.
Po dyskusji uchwała Nr XXIX/169/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy
Pysznica tj. działek położonych w obrębie ewidencyjnym wsi Kłyżów tj.: Nr 2002/34
o pow. 0,0306 ha oraz Nr 2002/36 o pow. 0,9171 ha, będących własnością Leśnej
Wspólnoty Gruntowej Wiejskiej wsi Kłyżów, stanowiących obiekty sportowe oraz drogę
przedstawił Z-ca Wójta. Wójt nadmienił, że grunt zostanie nabyty bez przegrodzeń.

Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXIX/170/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej nieruchomości tj. działki Nr 3289/7 pow. ogólnej 0,0050 ha położonej
w obrębie ewidencyjnym wsi Pysznica na rzecz właściciela działki Nr 3290 położonej w
Pysznicy, z przeznaczeniem na poprawienie warunków jej zagospodarowania przedstawił
Z-ca Wójta.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXIX/171/2017 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 tj. działki Nr 1968/13 pow. ogólnej 0,0171 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym wsi Kłyżów na rzecz właściciela działki Nr 1968/11 położonej w
Kłyżowie, z przeznaczeniem na poprawienie warunków jej zagospodarowania omówił
również Z-ca Wójta.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXIX/172/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 16.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2017-2021 omówił Sekretarz Gminy Pan Stanisław
Paleń.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się co stało się z wnioskiem nauczycielki z jednej ze
szkół z terenu gminy w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego, który został skierowany na
Komisję Oświaty oraz zapytał o plany związane z wykorzystaniem budynku po mieszkaniu
zajmowanym przez Państwo Breśka. Wójt odpowiedział, że wniosek został wycofany.
Odnośnie planów dotyczących wykorzystania budynku, z którego Państwo Breśka już się
wyprowadzili poinformował, że zamierza przeznaczyć go na cele komercyjne, jeżeli nie
będzie w zasobach mieszkaniowych, ponieważ jest nim zainteresowany pewien podmiot,
który chce go wydzierżawić.
- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się o lokale po OPS znajdujące się w budynku
ośrodka zdrowia. Wójt odpowiedział, że obecnie nie ma zainteresowanych ich wynajmem.
Radny zapytał czy są one w zasobach mieszkaniowych gminy. Wójt odpowiedział, że nie,
ponieważ znajduje się w budynku użyteczności publicznej.
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się jaki podmiot zainteresowany jest dzierżawą
wcześniej wspomnianego budynku, jest to instytucja czy osoba fizyczna. Wójt odpowiedział,
że są to instytucje między innymi poczta i bank.
Po dyskusji uchwała Nr XXIX/173/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 17.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Pysznica” omówiła Pani Beata Biały pracownik Urzędu Gminy.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXIX/174/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 18.
Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
przedstawił Przewodniczący Pan Józef Gorczyca.
Radny Pan Krzysztof Skrzypek zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego aby na przyszłość
przy uchwale dotyczącej wyrażenia opinii dopisywać czego dotyczy opinia. Przewodniczący
przyjął uwagę. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 19.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady
Gminy Pysznica za rok 2016 przedstawiła Przewodnicząca Komisji - Pani Cecylia Torba.
Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 20.
Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady
Gminy Pysznica za rok 2016 przedstawił Przewodniczący Komisji – Pan Kamil Kuśmider.
Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 21.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym
i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica za rok 2016 przedstawił Przewodniczący
Komisji – Pan Kazimierz Tofil. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 22.
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy Rady Gminy
Pysznica za rok 2016 przedstawił Przewodniczący Komisji - Pan Czesław Pyz. Uwag nie
zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad 23.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica za rok 2016 przedstawił
Przewodniczący Komisji – Pan Kazimierz Butryn. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie
zostało przyjęte.
Przed wolnymi wnioskami Przewodniczący Rady Gminy oddał głos zaproszonym na sesję
gościom tj. Staroście Stalowowolskiemu Pana Januszowi Zarzecznemu oraz wicePrzewodniczącemu Rady Powiatu Stalowowolskiego dr Markowi Ujdzie, którzy
poinformowali zebranych o potrzebach i problemach funkcjonowania Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli prosząc o wsparcie finansowe. Ponadto poinformowali o
planach powiatu na rok 2017- 2018 zakładających:
- przebudowę SOR wraz z budową lądowiska,
- uruchomienie Chirurgii Naczyniowej i pododdziału rehabilitacji kardiologicznej,
- przeniesienie OIOM-u do nowych pomieszczeń ( przyszłości w jego miejscu powstałyby
dwie sale udarowe),
- zakup 2 respiratorów, angiografu oraz rezonansu magnetycznego.
- uruchomienie w 2018 roku rehabilitacji kardiologicznej (pozawałowej) i naczyniowej,
Starosta Stalowowolski poinformował także o opracowanym projekcie włączenia drogi

powiatowej Pysznica - Stalowa Wola do obwodnicy Stalowej Woli w rejonie mostu po
stronie Stalowej Woli, który to został wysłany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Rzeszowie celem jego zaopiniowania.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się o miejsce włączenia drogi powiatowej do
obwodnicy. Starosta odpowiedział, że na skarpie pomiędzy blokami a mostem.
- radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał się odnośnie wniosku w sprawie przebudowy
skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic: Czarnieckiego, Poniatowskiego i Żwirki i Wigury w
Stalowej Woli, poprzez dobudowę dodatkowych pasów do skrętu w prawo w celu udrożnienia
tego skrzyżowania. Starosta odpowiedział, że rozważa się możliwość dobudowy
prawoskrętów w związku z tym zlecono badane ruchu w rejonie tego skrzyżowania. Wójt
zwrócił uwagę na potrzebę dobudowy 2 prawoskrętów: od strony Pysznicy i od ulicy Żwirki
i Wigury. Radny Pan Łukasz Bajgierowicz nadmienił, żeby zwrócić uwagę na to, że coraz
więcej wydaje się decyzji o warunkach zabudowy w naszej gminie, w związku z tym
mieszkańców gminy przybywa.
Po dyskusji Przewodniczący podziękował gościom za przybycie.

Ad 24.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca poinformował o pismach, które wpłynęły
do Rady Gminy:
1) Odpowiedź Starosty Stalowowolskiego i Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
na wniosek Rady w sprawie rozważenia możliwości przebudowy skrzyżowania o
ruchu okrężnym ulic: Czarnieckiego, Poniatowskiego i Żwirki i Wigury w Stalowej
Woli, poprzez dobudowę dodatkowych pasów do skrętu w prawo na które już Starosta
udzielił informacji.
2) sprawozdanie z GZOSIP w Pysznicy dotyczące wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (sprawozdanie stanowi
załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał także przygotowaną odpowiedź
na wniosek Pani Aliny Bazan-Jędrzęjewskiej w sprawie prośby o zamontowanie
lampy ulicznej na odcinku ulicy Żwirowej w Pysznicy, która został przyjęta
jednogłośnie przez radnych (15 głosów „za”).
 Radny Pan Witold Pietroniec zgłosił uwagę aby do każdej uchwały dołączone było
uzasadnienie. Sekretarz Gminy odpowiedział, że uzasadnienie do uchwał nie jest
konieczne. Radny zaznaczył, że zgodnie z § 55 ust. 3 Statutu Gminy projekt uchwały
przedkładany Radzie powinien zawierać uzasadnienie. Przewodniczący po swoich
i Wójta wyjaśnieniach przyjął uwagę radnego.
Ad 25.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIX sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gorczyca

