PROTOKÓŁ NR XXVII/2016
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 9 grudnia 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.

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 udzielenia pomocy finansowej
w roku 2016 Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego.
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 13 radnych (nieobecni radni: – Pan Witold Pietroniec - nieobecność
usprawiedliwiona oraz chwilowo nieobecna radna Pani Grażyna Młodożeniec), wobec tego
istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do porządku obrad zostają dodane dwa
punkty: pkt. 6a – „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pysznica” oraz pkt 6b – „Podjęcie uchwały w sprawie
zaciągnięcia zobowiązań na rok 2017 z tytułu utrzymania w należytym stanie urządzeń
oświetlenia dróg, placów i ulic na terenie gminy w roku 2017 będących w posiadaniu PGE”.
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.
Podczas czytania protokołu na posiedzenie przybyła radna Pani Grażyna Młodożeniec.
Ad 3.
W skład komisji uchwał i wniosków weszli:
Radna – Grażyna Młodożeniec
Radna– Elżbieta Paluch
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:
- rozstrzygnięto przetarg na "Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2017 roku", w którym ofertę złożyło
PGE S.A z Rzeszowa na kwotę 367 065,36 zł;

- sprzedano w przetargu dwie działki gminne: na osiedlu Słotwiny za kwotę 44 600 zł brutto
oraz w Bąkowie za kwotę 29 290 zł brutto.
Wójt ponadto poinformował o przeprowadzonej wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
rozmowie z Prezydentem Miasta Stalowa Wola odnośnie kursów MKS, podczas której
wspólnie wynegocjowano dofinasowanie Gminy Pysznica w kwocie 20 000 zł miesięcznie
do kursowania MKS na terenie gminy Pysznica, w związku z tym od 1 stycznia zmieni się
rozkład jazdy, zostaną przywrócone niektóre zlikwidowane kursy. Wójt nadmienił także,
że w ostatnim czasie rozmawiał z nadleśniczym z Nadleśnictwa Janów Lubelski w sprawie
współfinansowania remontu dróg leśnych będących drogami gminnymi lub wewnętrznymi na
terenie gminy do kwoty 75 000 zł. Kwota dofinasowania będzie szczegółowa określona po
przedstawieniu kosztorysów inwestorskich. Dodał, że pod uwagę brane są następujące drogi:
Ludian-Dębowiec, główna na Kochany oraz od szkółki leśnej w Rzeczycy Długiej do
Lipowca, w przyszłym roku z nowych środków budżetowych zostanie wykonana
dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi do Lipowca od strony szkółki leśnej.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się jaki będzie standard nawierzchni w/w dróg. Wójt
odpowiedział, że drogi zostaną wyremontowane o nawierzchni tłuczniowej.
Po dyskusji informacja została przyjęta przez radnych.

Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok omówiła Skarbnik Gminy.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał o wyjaśnienie przy zwiększeniu wydatków kwoty
5 000 zł – pozostałe usługi-promocja oraz czy kwota 8 500 zł świetlice szkolne –
wynagrodzenia czy związana jest z utworzeniem nowych etatów.
Pani Skarbnik odpowiedziała że kwota 5 000 zł przeznaczona jest na wydrukowanie Wieści
Pysznickich, natomiast odnośnie świetlic wyjaśniła, że po przeliczeniu wynagrodzeń na
koniec roku brakuje środków i należy je uzupełnić w tym paragrafie.
Po dyskusji uchwała Nr XXVII/148/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w roku 2016 Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego omówiła
Skarbnik Gminy.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXVII/149/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 6a.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pysznica przedstawiła również Pan Skarbnik.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXVII/150/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 6b.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na rok 2017 z tytułu utrzymania
w należytym stanie urządzeń oświetlenia dróg, placów i ulic na terenie gminy w roku 2017
będących w posiadaniu PGE” przedstawiła również Pan Skarbnik.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXVII/150/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).
Następnie Pani Skarbnik po rozmowie z Wójtem zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na
wprowadzenie dodatkowej zmiany w uchwale budżetowej w rozdz. 02095 zmniejszającej
w § 4300 pozostałe usługi o 2 000 zł a zwiększenie w rozdz. 02095 § 4170 o kwotę 2 000 zł
na umowę zlecenia w celu wykonania orki zrębu leśnego w Jastkowicach. Przewodniczący
Rady Gminy zarządził głosowanie w wyniku którego radni jednogłośnie wyrazili zgodę na
w/w zmianę.
Ad 7.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący odczytał pismo mieszkanki ulicy Lipowej w Pysznicy dotyczące
odpowiedzi Rady Gminy na wcześniej złożony wniosek przez mieszkańców ulicy
Lipowej między innymi w sprawie utwardzenia drogi. Przewodniczący dodał, że
popiera w tej sprawie stanowisko radnego Pana Kamila Kuśmidra, który nadal je
podtrzymuje, że jeśli znalazłyby się środki w budżecie gminy to najpierw należy
wyasfaltować pierwszą boczną ulicę w Piskorowym Stawie, przy której znajduje się
więcej zabudowań,
 Radny Rady Powiatu Stalowowolskiego Pan Zygmunt Cholewiński przedstawił
informację z działalności powiatu w części w którą jest zaangażowany tzn. odnośnie
planowanej inwestycji do realizacji w przyszłym roku, czyli przebudowie ulicy
Poniatowskiego w Stalowej Woli, której dokumentacja techniczna i projekt inwestycji
z 2012 roku nie przewiduje przebudowy ronda. Zwrócił uwagę na dotychczasowe
utrudnienia we włączeniu się do ruchu na rondzie od strony Pysznicy, które po
przebudowie ulicy Poniatowskiego zwiększą się. Poinformował, że nie wyciągnięto
wniosków z już istniejącego układu komunikacyjnego, który od budowy ronda
zmienił się, ponieważ zwiększyło się natężenie ruchu w znacznym stopniu
oraz, że zwężenie ulicy Poniatowskiego przy jej przebudowie utrudni znacznie
komunikację dla samochodów ciężarowych. Nadmienił, że złożył wniosek
w sprawie rozwiązania układu komunikacyjnego na rondzie ulic: Poniatowskiego,
Czarnieckiego oraz Żwirki Wigury poprzez budowę ronda turbinowego albo ronda
z prawoskrętami, który został przyjęty do analiz, dlatego zasadne byłoby aby Rada
Gminy Pysznica podjęła stanowisko w tej sprawie. Dodał, że budowa obwodnicy
Stalowej Woli nie rozwiąże problemu komunikacyjnego, ponieważ nie ma wpięcia do
obwodnicy od strony Pysznicy, w związku z czym zgłosił wniosek w tej sprawie ale
jak przedstawił Starosta w obecnej chwili nie da się nic zrobić, ponieważ jest wydana
decyzja środowiskowa, która określa jakie rozwiązania zostały przyjęte, chociaż w
jego ocenie przy zaangażowaniu środków lokalnych byłoby to możliwe. Wójt
zaznaczył, że uważa za celowe podjęcie przez Radę takiego stanowiska. Po dyskusji
radni przychylili się jednogłośnie aby taki wniosek został podjęty do Rady Powiatu
Stalowowolskiego tj. o uwzględnienie przy przebudowie ulicy Poniatowskiego
przebudowy ronda w celu udrożnienia wjazdu i wyjazdu w kierunku Pysznicy.
Przewodniczący dodał, że stanowisko rady w tej sprawie zostanie opracowane na
komisjach i przyjęte na następnej sesji Rady Gminy.
 Radna Pani Grażyna Młodożeniec poprosiła o zwrócenie uwagi dyrektorowi PKSu na

sposób wykonywania usług świadczonych w zakresie przewozu dzieci szkolnych
odnośnie niestosownego zachowania kierowcy wobec dzieci oraz niepunktualnego
przyjazdu autobusu po dzieci. Nadmieniła, że wczoraj w związku z panującymi złymi
warunkami atmosferycznymi autobus szkolny nie przyjechał po dzieci, których
rodzice musieli zawieźć własnymi autami. Radna poprosiła również jeśli byłyby
środki w budżecie o wyrównanie zaniżenia przy furtce na placu szkolnym w
Jastkowicach, ponieważ podczas opadów tworzą się w tym miejscu kałuże i dzieci
wracające ze szkoły przechodząc prze z kałuże wracają do domów przemoczone.
Radny Pan Bogusław Drąg poinformował, że wczoraj kierowca PKSu,
który dowozi dzieci do szkoły ze względu na złe warunki atmosferyczne w ogóle nie
wyjechał rano z domu oraz zaznaczył, że kierowca punktualnie wyjeżdża po dzieci,
ponieważ pilnuje tego opiekunka, która z nim jeździ. Wójt dodał, że wczoraj
dyrektor PKSu w związku z komunikatami meteorologicznymi zatrzymał wszystkie
autobusy. Po dyskusji Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie uwagi
Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy Pan Artur
Mierzwa przekaże dyrektorowi PKS-u..
 Radny Kamil Kuśmider w nawiązaniu do wypowiedzi radnej Grażyny Młodożeniec
nadmienił, że nie tylko w Brandwicy, ale również w Krzakach ostatnio miały miejsce
incydenty podczas dowozu dzieci do szkoły spowodowane różnymi nie
uzasadnionymi zachowaniami po stronie przewoźnika. Dlatego ze względu na obawy
rodziców o bezpieczeństwo swoich dzieci wyrażane na ostatnim zebraniu rady
rodziców, radny Kamil Kuśmider zwrócił się z prośbą do Pana Artura Mierzwy
Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy, aby zwrócił
szczególną uwagę na sposób wykonywania usług świadczonych przez przewoźnika
w zakresie przewozu dzieci szkolnych, tak aby w przyszłości zapobiec takim
sytuacjom i nie narażać naszych dzieci na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
Radny Pan Bogusław Drąg zwrócił uwagę, że w innych gminach: Nisku czy Jarocinie
nie ma problemu z dowozem dzieci do szkół, tylko na terenie gminy Pysznica.
 Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora w związku
z licznymi telefonami w sprawie przekraczania prędkości na terenie gminy, które
przekazuje naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego w Stalowej Woli, poprosił aby
takie miejsca, zaznaczać na krajowej mapie zagrożeń, ponieważ wtedy naczelnik jest
zobligowany wysłać w to miejsce patrol w ciągu trzech dni.
Ad 8
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVII sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gorczyca

