PROTOKÓŁ NR XXVI/2016
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 15 listopada 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.

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 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia
wysokości podatku rolnego na rok 2017.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017 na
zadanie pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Pysznica w roku
2017”.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie
Porozumienia dotyczącego zasad realizacji projektu partnerskiego pn.: „Szlakiem
dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”
w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola.
Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń
majątkowych.
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 – 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. Poinformował radnych, że:
- przeprowadzono przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2017",
w którym złożono dwie oferty: ZGK Sp. z o. o. w Pysznicy – kwota 515 808 zł oraz MZK
w Stalowej Woli – kwota 538 000 zł, obecnie oferenci uzupełniają dokumenty.
Wójt ponadto poinformował o przeprowadzonej wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
rozmowie z Prezydentem Miasta Stalowa Wola odnośnie likwidacji kursów MKS, w której
Prezydent potwierdził, że z jego polecenia kursy zostały zlikwidowane oraz zadeklarował, że
z chwilą zakupu nowych autobusów te kursy zostaną przywrócone. Nadmienił także, że
dzisiaj umówiony jest na spotkanie z Dyrektorem Drobnym oraz Panem Piaseckim na temat
funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Pysznica co wyszło z inicjatywy
Prezydenta, ponieważ jak poinformował Prezydent likwidacja kursów powinna zostać
wcześniej skonsultowana z gminą a także Pan Drobny powinien być obecny na sesji
i poinformować z czym wiąże się ta likwidacja kursów.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec w związku z MKS, ponieważ dotarły do niego informacje, że
rozkład jazdy będzie ponownie zmieniony od 1 grudnia i skoro będą prowadzone rozmowy na
ten temat poprosił Wójta aby wpłynąć na przywrócenie z 5 zlikwidowanych kursów
szczególnie dwóch kursów, które mieszkańcy zgłaszali radnemu: w godzinach południowych,
z którego korzystali starsi mieszkańcy wracający z ośrodka zdrowia w Pysznicy oraz kursu o
godz. 14-ej , którym wracała młodzież szkolna ze szkół. Wójt dodał, że likwidacja nie
dotyczyła tylko mieszkańców Kłyżowa ale także młodzieży szkolnej z Pysznicy, ponieważ
obecnie gmina musi dodatkowo finansować busa, który dowozi dzieci do szkoły w Pysznicy.
Zaznaczył także, że gminie zależy nie tylko aby MKS odwoził dzieci ze szkoły w Pysznicy
ale umożliwił dojazd do szkół naszych uczniów, którzy nie poszli do szkół w Nisku i nie
wspierają powiatu niżańskiego, miedzy innymi MKS powinien w tym im pomóc
i promować. Radny stwierdził, że kiedyś dużo uczniów uczęszczało do szkół w Nisku,
obecnie nie ma komunikacji z Niskiem, więc miasto i powiat stalowowolski korzysta z tego
i nie powinni z tego względu traktować nas po macoszemu.
- radna Pani Elżbieta Paluch zwróciła szczególnie uwagę na przywrócenie kursu o godz.
11-ej, którym starsi mieszkańcy z Kłyżowa jeździli kursowali do lekarza, ponieważ
w Kłyżowie nie ma ośrodka zdrowia.
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 Kazimierz Butryn odniósł się krytycznie do przekazania dofinasowania na zakup
karetki pogotowia dla szpitala w Stalowej, według jego opinii pomoc nie jest uzasadniona,
ponieważ ratownictwem medycznym w szpitalu zajmuje się spółka z Mielca. Wójt wyjaśnił,
że zakupu karetki dokonuje Starosta Stalowowolski, z którym podpisze porozumienie,
wstępnie Gmina Pysznica przekazała dofinasowanie na ten cel w kwocie 30 000 zł, natomiast
pozostałe gminy z powiatu stalowowolskiego 50 000 zł. Po rozmowie ze Starostą ustalono,
że Gmina Pysznica wyrówna dofinasowanie do 50 000 zł w zamian za to w przyszłym roku
gmina nie będzie współfinansować pewnego zadania o którym poinformuje w wolnych
wnioskach.

Po dyskusji uchwała Nr XXVI/142/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych (14 radnych głosowało za projektem uchwały, 1 głos „wstrzymujący się”).
Ad 6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pysznica przedstawiła również Pani Skarbnik.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXVI/143/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości
podatku rolnego na rok 2017 przedstawił Przewodniczący Rady. Przedstawił on także
propozycje stawek poszczególnych komisji rady oraz poddał pod głosowanie propozycję
komisji budżetu, proponującej obniżenie średniej ceny skupu żyta do 45,00 zł za 1dt., która
została przyjęta przez radnych (11 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”, w głosowaniu
nie brała udziału chwilowo nieobecna radna Pani Cecylia Torba).
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXVI/144/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
(12 radnych głosowało za projektem uchwały, 3 głosy „wstrzymujące się”).

Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017 w kwocie
601 745,76 zł na zadanie pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Pysznica w roku 2017”
omówiła Skarbnik Gminy.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Krzysztof Skrzypek w związku z niższymi ofertami złożonymi w przetargu
zapytał się czy w/w kwota jest wcześniejszą kwotą kosztorysową. Skarbnik odpowiedziała, że
tak i nie może być zmniejszona dopóki nie będzie uchwalony budżet. Radny zapytał się czy
nie powinien być zapis w uchwale „do kwoty”. Skarbnik odpowiedziała, że nie może być
takiego zapisu, ponieważ musi być podana konkretna kwota.
Po dyskusji uchwała Nr XXVI/145/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017 przedstawiła Pani Beata Biały- pracownik urzędu.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXVI/146/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 10.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie
Porozumienia dotyczącego zasad realizacji projektu partnerskiego pn.: „Szlakiem dziedzictwa
kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”
w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola omówiła Pani Renata
Skrzypek - pracownik urzędu.

W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec w związku ze zmniejszeniem dla Gminy Pysznica kwoty
dofinasowania w/w projektu zapytał czy nie można było identycznie postąpić z kosztami
zarządzania projektem. Wójt odpowiedział, że jak tłumaczył wcześniej, niezależnie od kwoty
dofinasowania jednakowo zarządza się projektem, takie same dokumenty uzupełnia się dla
mniejszej czy większej kwoty. Dodał, że pomimo prowadzonych negocjacji w tej sprawie
Gmina Stalowa Wola upiera się, aby wszystkie gminy w ramach realizacji w/w projektu
partnerskiego w równomiernym stopniu uczestniczyły w kosztach zarządzania projektem.
Po dyskusji uchwała Nr XXVI/147/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 11.
Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał informację dotyczącą
oświadczeń majątkowych radnych. Informacje zostały przyjęte przez radnych.
Ad 12.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady
Gminy:
1) Odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli na uwagi radnych
zgłoszone na wrześniowej sesji odnośnie drogi powiatowej i ścieżek rowerowych na
terenie gminy Pysznica;
2) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego stwierdzające nieważność
uchwały Nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Pysznica w sprawie ustalenia średniej
powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Pysznica na rok 2017 na które
wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy.
 Sołtys sołectwa Bąków Pani Dorota Zięba zgłosiła potrzebę wyrównania dołów na
ulicy Granicznej w miejscowości Bąków.
 Pan Zbigniew Koczwara mieszkaniec naszej gminy zaapelował do Rady i Wójta
w następujących sprawach:
1) Odnowienie zabytkowych cmentarzy i kapliczek znajdujących się na terenie
gminy min. w Kochanach, gdzie należałoby cmentarz ogrodzić, teren
utwardzić, zrobić parking oraz utwardzić drogę dojazdową do Kochan, w tej
kwestii za przykład podał sąsiednią gminę Zaklików, gdzie na obecną chwilę
wszystkie zabytkowe cmentarze i kapliczki zostały odrestaurowane ze
środków pozyskanych z zewnątrz o które Gmina Pysznica powinna się
postarać;
2) Utwardzenie drogi w Jastkowicach bocznej od ulicy Armii Krajowej do asfaltu
na Zielonej;
3) Dofinasowanie stowarzyszeń działających na terenie gminy między innymi
stowarzyszenia z Jastkowic, które w ostatnim czasie odnosi dużo sukcesów.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący odpowiedział, że zabytkowe cmentarze są systematycznie
utrzymywane przy wspólnej współpracy z wojewodą i konserwatorem
zabytków, natomiast droga do Kochan jest terenem leśnym, więc nie wiadomo
czy gmina może robić na cudzym terenie, poza tym Wójt co roku we wrześniu
poprawia dojazd do Kochan ale te drogi są niszczone prze ciężkie samochody
z nadleśnictwa, które przewożą drzewo, co do stowarzyszenia to nigdy nie


1)

2)



słyszał, żeby były zgłaszane uwagi, ponieważ Wójt udziela pomocy
stowarzyszeniom zgodnie z przepisami. Dodał, że jest zdziwiony, że wnioski
nie są bezpośrednio zgłaszane przez mieszkańców do Wójta czy Rady tylko za
pośrednictwem innych osób.
- radna Pani Elżbieta Paluch odniosła się krytycznie co do wniosków Pana
Koczwary.
Wójt Gminy odczytał następujące pisma:
Projekt porozumienia z powiatem stalowowolskim w sprawie realizacji projektu
polegającego na rozbudowie, przebudowie i remoncie drogi powiatowej od granicy
gminy, czyli od torów kolejowych w Kłyżowie do zakrętu w Jastkowicach w kierunku
Musikowa w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Wójt dodał, że inwestycja
oprócz położenia nowej nawierzchni obejmuje przebudowę mostu w Jastkowicach
oraz wykonanie ścieżki rowerowej w centrum Pysznicy a także, że gmina nie będzie
partycypować w kosztach wykonania dokumentacji projektowej ze względu na
zwiększenie dofinansowania przekazanego na zakup karetki.
W dyskusji radna Pani Grażyna Młodożeniec poruszyła temat remontu drogi
powiatowej w Brandwicy, ponieważ odcinek pomiędzy Jastkowicami a Brandwicą
jest bardzo niebezpieczny, nie ma pobocza, chodnika, w innych miejscowościach są
ścieżki rowerowe, dodała, że Brandwica ciągle jest odrzucana na dalszy plan.
Zaznaczyła, że projekt na przebudowę tej drogi jest wykonany a także, że w sołectwie
sprzedano dużo działek. Wójt odpowiedział, że ścieżki zostały wykonane przez
marszałka, natomiast środki ze sprzedaży działek zostały wykorzystane w całości
w sołectwie, ponieważ większość dróg jest wyasfaltowana. Odnośnie wykonanego
projektu przebudowy tej drogi przypomniał, że Starosta żąda od gminy dofinasowania
w kwocie 2 mln zł. Przewodniczący i Wójt uznali za zasadne w pierwszej kolejności
wyremontowanie drogi powiatowej od Kłyżowa do Jastkowic ze względu na większą
gęstość zaludnienia, ponieważ droga ta biegnie przez 3 największe miejscowości
w gminie. Po dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku którego radni
wyrazili zgodę na zawarcie przedmiotowego porozumienia (14 głosów „za”, 1 głos
wstrzymujący się”).
Pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odnośnie powiększenia
powierzchni użytkowej Posterunku Policji w Pysznicy zawierające wytyczne
dotyczące wykonania koniecznych robót budowlanych oraz prac w zakresie łączności
i informatyki. Wójt nadmienił, że po wstępnym oszacowaniu remont tego budynku
zgodnie z wytycznymi wyniósłby około 400 000 zł. Wójt zaproponował radzie aby
oprócz schodów do budynku, które będą wykonane za kwotę 40 000 zł przekazać na
remont tego budynku kwotę 50 000 zł. Po dyskusji Przewodniczący zarządził
głosowanie w wyniku którego radni jednogłośnie wyrazili zgodę na propozycję Wójta.
Radny Pan Kazimierz Butryn skierował pytanie do Kierownika Gminnego Zespołu
Szkół i Przedszkoli w Pysznicy Pana Artura Mierzwy w sprawie możliwości przejęcia
przez w/w jednostkę zarządzania administracją i księgowością biblioteki i Domu
Kultury, zwrócił także uwagę na potrzebę termomodernizacji budynku Domu Kultury
oraz poczty. Pan Artur Mierzwa odpowiedział, że kwestię przejęcia prowadzenia
księgowości instytucji kultury musi skonsultować z radcą prawnym. Nadmienił, że
jeśli doszłoby to do skutku, to należałoby zwiększyć zatrudnienie. Wójt dodał, że już
kiedyś kalkulował z Panem Arturem możliwość zatrudnienia jednej osoby do obsługi
księgowości instytucji kultury, z której wynikało, że gmina musiałaby zapłacić
podwójnie w porównaniu co obecnie, gdzie księgowość prowadzona jest na umowę
zlecenia.

 Wójt odnośnie zgłoszonych wniosków Pana Koczwary dotyczących dróg
zaproponował radnym dyskusję, podczas której wyjaśnił, że droga od Ludianu do
Lipowca jest drogą gminną, natomiast od Lipowca do Kochan jest drogą leśną (stara
droga). Dodał, że w ostatnim czasie mieszkańcy Lipowca zwrócili się z prośbą o
położenie asfaltu od szkółki leśnej do Lipowca a także, że w grudniu planuje
porozmawiać z Nadleśnictwem w Janowie Lubelskim w sprawie współfinansowania
remontu dróg gminnych w lesie. Radna Pani Grażyna Młodożeniec ponownie
nawiązała do tematu przebudowy drogi powiatowej w Brandwicy, zaznaczając, że
dyskutuje się na temat remontu dróg leśnych, gdzie nie mieszkają ludzie. Wójt
odpowiedział, że mieszkają tam ludzie, którzy chcą dojazdu, natomiast Brandwica ma
dojazd. Z-ca Wójta dodał, że w Brandwicy jest chodnik wzdłuż ulicy Reymonta,
wyjaśnił, że na terenie gminy ścieżki drogowe znajdują się wzdłuż głównych ciągów
drogi powiatowej.
 Sekretarz Gminy przekazał zebranym informację z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Stalowej Woli dotyczącą oznakowania zwierząt
w gospodarstwach, zmniejszenia lub zwiększenia stada oraz obowiązku dokonywania
spisu zwierząt. Ponadto poinformował o nowym harmonogramie dyżurów aptek
pełniących dyżury całodobowe na terenie powiatu stalowowolskiego w roku 2017
oraz poruszył kwestię prawidłowego oznakowania nieruchomości i posesji.

Ad 13.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVI sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gorczyca

