PROTOKÓŁ NR XXXII/2017
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 15 maja 2017 r.
W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.
Porządek obrad sesji:
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 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Pysznica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016”.
9. Przyjęcie sprawozdań kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek.
10. Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla Gminy Pysznica.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad sesji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 (nieobecny radny Pan Kazimierz Tofil- nieobecność
usprawiedliwiona), 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. Poinformował radnych, że:
- rozstrzygnięto następujące przetargi:
 na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica – Olszowiec –
etap II", najniższa oferta - firma SANITEX Sp. z o. o. z Tryńczy za kwotę
857 925,00 zł, umowa zostanie odpisana około 20 maja,
 na "Budowę i modernizację boisk sportowych w gminie Pysznica", najniższa oferta
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOBUD z Krawców w gminie Grębów za kwotę
230 267,92 zł , umowa zostanie podpisana dzisiaj,
- w związku z brakiem ofert w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego ze Studzieńca
marki ŻUK wycenionego na kwotę 1 500,00 zł zostanie ogłoszony ponownie przetarg, jeżeli
w drugim przetargu nie będzie nabywcy to samochód zostanie sprzedany z wolnej ręki,
- rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: „Wspieranie i rozwój
lokalnych inicjatyw” – kwota 5 000 zł dla Fundacji Fundusz Lokalny SMK,
- zbyto w przetargu 2 działki stanowiące własność gminy: w Bąkowie za kwotę 30 300,00 zł
oraz w Słomianej za kwotę 27 000, 00 zł,
- w ostatnim czasie ogłoszono następujące przetargi:
 ponownie na „Budowę pętli i zatok autobusowych oraz wiat przystankowych
w Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa
Wola”
 na „Przebudowę dróg w gminie Pysznica” tj. ul. Jagodowa, ul. Modrzewiowa,
ul. Podorenda, ul. Słowackiego w Pysznicy, ul. Polna w Krzakach, ul. Rzeczna w
Kłyżowie, ul. Ruda Nowa w Jastkowicach, ul. Graniczna w Bąkowie oraz odcinek
drogi w Chłopskiej Woli i Studzieńcu,
- w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na „Rozbudowę i adaptację części
budynku po byłej szkole w Pysznicy na potrzeby Domu Kultury w Pysznicy wraz z zakupem
sprzętu i wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu”
- złożony wniosek na dofinasowanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sudoły
obecnie jest w ocenie.
Ponadto Wójt w związku z zapytaniem na komisji radnego Pana Krzysztofa Skrzypka
odnośnie sprawy odwodnienia ulicy Mickiewicza w Jastkowicach w rejonie tartaku
poinformował, że sprawa jest w toku, ponieważ Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
złożył do naszego urzędu wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji
deszczowej odprowadzającej wody opadowe z przedmiotowej drogi powiatowej i jej pobocza
wraz z budową separatora i odprowadzeniem wód do rzeki Bukowa.
Dyskusji nie było.
Informacja została przyjęta przez radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłego na sesję radnego Rady Powiatu
Stalowowolskiego Pana Zygmunta Cholewińskiego.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok omówiła Skarbnik Gminy.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXXII/183/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
Przewodniczący Rady Gminy odnośnie uchwały zatwierdzającej nowe taryfy poinformował,
że tytuł uchwały otrzymuje nowe brzmienie tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Nadmienił, że na komisjach odbyła się dyskusja odnośnie proponowanych taryf za wodę
i ścieki w obecności Prezesa Zakładu Komunalnego, wszelkie pytania i uwagi zostały
wyjaśnione oraz wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały nowe stawki.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem
uchwały.
Uchwała Nr XXXII/184/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica omówił
Przewodniczący Rady. Poinformował, że projekt uchwały związany jest z wnioskiem
Państwa Wermińskich w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica dla drogi
transportu rolnego, zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami
ewidencyjnymi: 3285, 3286 3287, w którym to wniosku wnioskodawcy proponują nazwę ul.
Błogosławionej Karoliny (Kózkówny). Dodał,
że komisje na posiedzeniach nie
przegłosowały innej nazwy.
W dyskusji głos zabrali:
- Z-ca Wójta nadmienił, że na komisjach były podawane inne propozycje, ale nie zostały
przegłosowane.
- radna Pani Cecylia Torba stwierdziła, że skoro mieszkańcy wnioskowali za taką nazwę to
jest za tym aby taką nadać, ale bardziej poprawne byłoby aby skrócić Błogosławionej na Bł.
i dodać Kózkówny, gdyż ulice są bardziej rozpoznawalne po nazwisku, w związku z
powyższym radna postawiła wniosek aby nadać nazwę o następującym brzmieniu: ul. Bł.
Karoliny Kózkówny. Przewodniczący nadmienił, że nie wie czy można używać takich
skrótów. Radna odpowiedziała, że można, ponieważ sprawdziła to wcześniej.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zwrócił uwagę na kwestię, że jeżeli Błogosławiona Karolina
zostanie ogłoszona świętą to będzie należało zmienić nazwę, dodał, że na jednej z komisji
radni dyskutowali o tym, że jest to mała ulica znajdująca się w polach przy przedszkolu
i w związku padały wnioski aby nadać tej ulicy nazwę Przedszkolna. Zaznaczył, że
proponowana przez wnioskodawców nazwa jest obszerna. Nadmienił, że Wójt na komisji
wyraził podobną opinię w tej sprawie. Radny nawiązał do uzasadnienia uchwały tj., że przy
nadawaniu nazw ulicom należy uwzględnić: tradycje nazewnicze przyjęte w danym rejonie
czy cechy charakterystyczne dla danej ulicy. W związku z powyższym złożył wniosek aby
nadać nazwę ul. Przedszkolna.
- Przewodniczący Rady powiedział, że na chwilę obecną ta ulica nie jest zabudowana ale
w perspektywie czasu na pewno się to zmieni. Dodał, że też do końca nie jest przekonany do
tej nazwy proponowanej przez wnioskodawców ale należy uszanować wolę mieszkańców, za
przykład podał zmianę nazwy ulicy z Łysej Góry na Jagodową spowodowaną protestami
mieszkańców.
- radny Pan Czesław Pyz wyraził opinię w tej sprawie stwierdzając, że skoro mieszkańcy tak
wnioskują to należy pozostawić taka nazwę.
- radny Pan Witold Pietroniec zwrócił uwagę Przewodniczącemu, że do przegłosowania są
trzy wnioski: wnioskodawców, radnej Pani Cecylii Torba i radnego Pana Krzysztofa
Skrzypka. Przewodniczący zasugerował, żeby nie skracać Błogosławionej na Bł., zapytał
radną czy wycofuje wniosek. Radny Pan Witold Pietroniec nie zgodził się z zachowaniem
Przewodniczącego, który zasugerował radnej wycofanie wniosku, Dodał, że wnioski
przegłosować według kolejności ich składania. Przewodniczący zapytał się radnych czy
podtrzymują swoje wnioski, radni potwierdzili.
- Pan Zygmunt Cholewiński stwierdził, że w jego ocenie ta nazwa jest zła, ponieważ co
będzie jak będzie inna Błogosławiona Karolina. Z-ca Wójta zaznaczył, że taki jest wniosek

mieszkańców. Sekretarz nadmienił, że w nawiasie jest napisane Kózkówny. Z-ca Wójta
odpowiedział Sekretarzowi, że nie ma domniemania a we wniosku proponowana jest
Błogosławiona Karolina. Pan Zygmunt stwierdził, że wniosek nie jest sprawdzony po kątem
prawnym, w jego ocenie powinna być pełna nazwa Błogosławionej Karoliny Kózkówny.
Przewodniczący odpowiedział, że jest napisane w nawiasie Kózkówny. Radna Pani Cecylia
Torba zaznaczyła, że wyraz w nawiasie jest tylko wyjaśnieniem o jaką Karolinę chodzi.
- radny Pan Witold Pietroniec w związku z wątpliwościami zgłosił wniosek żeby przełożyć
podjęcie tej uchwały na następną sesję.
Następnie Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy celem uzyskania opinii radcy
prawnego.
Po przerwie Przewodniczący udzielił głosu Sekretarzowi Gminy, który poinformował, że
konsultował tą sprawę z radcą prawnym z powiatu, który zasugerował, żeby użyć pełnej
nazwy, tak jak również sugerował radny Pan Zygmunt Cholewiński, tj. Błogosławionej
Karoliny Kózkówny. Przewodniczący ponownie zapytał Radną Panią Cecylie Torba oraz
radnego Pana Krzysztofa Skrzypka czy podtrzymują swoje wnioski, radni potwierdzili.
Radny Pan Witold Pietroniec przypomniał Przewodniczącemu o swoim wniosku tj. aby
przełożyć podjęcie uchwały na następną sesję zaznaczył, że wnioski najdalej idące głosuje się
w pierwszej kolejności. Przewodniczący stwierdził, że nie ma sensu przegłosowywać tego
wniosku, ponieważ sprawa wyjaśniła się po konsultacji z radcą prawnym ale po dyskusji
jednak poddał go pod glosowanie, w wyniku którego wniosek został odrzucony (5 głosów
„za”, 9 „przeciw”). Następnie przeszedł do głosowania nad nazwą ulicy proponowaną przez
wnioskodawców, czyli Błogosławionej Karoliny Kózkówny. Radni zwrócili uwagę, że we
wniosku jest napisane Błogosławionej Karoliny. Przewodniczący zaznaczył, że jest to nazwa
proponowana przez wnioskodawców z uwzględnioną sugestią radcy prawnego i uwagą
radnego Pana Zygmunta Cholewińskiego. Radny Pan Witold Pietroniec zaznaczył, że zgodnie
z literą prawa Przewodniczący ma obowiązek poddać pod głosowanie wniosek a nie sugestie
czy konsultacje Zasugerował Przewodniczącemu, żeby złożył taki wniosek. Sekretarz
nadmienił, że jest jak we wniosku, ponieważ jest napisane Kózkówny tylko w nawiasie, a po
konsultacjach stwierdzono, że zasadne jest użycie pełnej nazwy. Radna zasugerowała
Przewodniczącemu, że powinien odczytać tak jak jest we wniosku Państwa Wermińskich tj.
ul. Błogosławionej Karoliny, następnie przegłosować jej wniosek tj. ul. Bł. Karoliny
Kózkówny i wniosek radnego Pana Krzysztofa Skrzypka tj. ul Przedszkolna.
Po dyskusji Przewodniczący zgłosił swój wniosek tj. pełną nazwę Błogosławionej Karoliny
Kózkówny i rozpoczął głosowanie nad wnioskami w następującej kolejności:
1) wniosek Państwa Wermińskich tj. ul. Błogosławionej Karoliny (11 głosów „przeciw”,
3 głosy „wstrzymujące się”);
2) wniosek radnej Pani Cecylii Torba tj. ul. Bł. Karoliny Kózkówny (7 głosów „za”, 3
„przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”);
3) wniosek radnego Pana Krzysztofa Skrzypka tj. ul. Przedszkolna (2 głosy „za”, 9
głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”);
4) wniosek Przewodniczącego Rady tj. Błogosławionej Karoliny Kózkówny (2 głosy
„za”).
Przewodniczący Rady poinformował, że przeszedł wniosek radnej Pani Cecylii Torba tj. ul.
Bł. Karoliny Kózkówny . Następnie przystąpił do czytania projektu uchwały.
Uchwała Nr XXXII/185/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych (9
radnych głosowało za projektem uchwały, 1 głos „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”).
Ad 8.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Pysznica z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

2016 zostało omówione przez Panią Beatę Biały - pracownika urzędu na posiedzeniu Komisji
Oświaty .
Dyskusji na sesji nie było.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie (14 głosów „za”). Sprawozdanie
stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Ad 9.
Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek odbyły się
w następującej kolejności:
1. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Rady zapytał o różnicę pomiędzy planem dochodów a zrealizowanym
planem wydatków. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ta różnica związana jest z
otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone.
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się na jaki dzień została sporządzona ocena
zasobów. Radna Pani Elżbieta Paluch odpowiedziała, że na dzień 30 marca, bo taki
obowiązek ma OPS aby przesłać do Wojewody. Radny zauważył, że ocena zasobów jest
podpisana przez Panią Kierownik, w związku z tym zapytał czy jest obecna, ponieważ od
dłuższego czasu nie widzi jej na sesji. Radna Pani Elżbieta |Paluch odpowiedziała, że Pani
Kierownik miała złamaną rękę w związku z tym była na zwolnieniu lekarskim, obecnie
przebywa na urlopie.
Po dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte (12 głosów „za”, 1 osoba wstrzymała się od
głosowania , radna Pani Grażyna Młodożeniec – chwilowo była nieobecna).
2. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy.
Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie (14
głosów „za”).
3. Sprawozdanie Dyrektora Przedszkola w Pysznicy.
W dyskusji głos zabrali:
- Pani Dyrektor Przedszkola poinformowała o wynikach naboru do przedszkola tj. na 80
podań przyjęto 36 dzieci, w tym dwoje ponad stan ze względu na to by uniknąć
losowania, w sumie zostało przyjętych wszystkich dzieci 130. Pani Dyrektor wyraziła
uznanie dla Rady i Wójta w związku z wyremontowaniem w zeszłym roku budynku pod
przedszkole, utworzeniem nowych miejsc w przedszkolu i nowych miejsc pracy.
Wspomniała także o przygotowanym projekcie wspólnie z Kierownikiem GZOSIP
w Pysznicy pn. Przedszkole marzeń,
- radny Pan Kazimierz Butryn w związku z przedstawionym na ostatniej Komisji
Rolnictwa wnioskiem Prezesa Zakładu Komunalnego dotyczącym rozważenia możliwości
wybudowania nowego budynku biurowego przez Zakład Komunalny w innym miejscu,
gdyż obecny budynek według ekspertyz nadaje się do rozbiórki, zasugerował, żeby
budynek przeznaczyć pod przedszkole. Radny wyraził się także krytycznie do
użytkowników i właścicieli tego budynku odnośnie jego utrzymania. Według jego opinii
budynek nie nadaje się do rozbiórki. Z-ca Wójta wyjaśnił, że ten budynek nie jest
funkcjonalny pod przedszkole a to, że nadaje się do rozbiórki jest wynikiem
przeprowadzonej ekspertyzy. Przewodniczący Rady nadmienił, że w tym miejscu dobrze
byłoby zrobić parking dla przedszkola. Radny Pan Łukasz Bajgierowicz nadmienił, że
wcześniej zwracał uwagę na to czy zasadne jest przekazywanie tego terenu Zakładowi
Komunalnemu, ponieważ skoro jest coraz więcej dzieci w przedszkolu to w przypadku,
gdyby była rozbudowa przedszkola warto byłoby zostawić ten teren, bo gdy Zakład
wybuduje nowy budynek w tym miejscu to już się go wówczas nie przeniesie. Z-ca Wójta
poinformował, że w rozmowach z Prezesem padła propozycja aby budynek Zakładu
Komunalnego wybudować na działce za Urzędem Gminy w Pysznicy, wtedy można

byłoby zrobić na obecnie zajmowanym miejscu przez Zakład główny wjazd do
przedszkola i parking. Radny Pan Łukasz Bajgierowicz zaznaczył, że Rada Gminy podjęła
uchwalę dotyczącą przekazania budynku i działki na rzecz Zakładu Komunalnego. Z-ca
Wójta wyjaśnił, że w związku z podjętymi działaniami związanymi z remontem budynku
okazało się że ten budynek nie nadaje się do remontu tym samym bezcelowe jest
przekazywanie na rzecz spółki. Radny Pan Łukasz Bajgierowicz poruszył również temat
parkingu zaznaczając, że była już o tym mowa wcześniej, zapytał czy nie byłoby
możliwości korzystania przez rodziców przedszkolaków z parkingu kościelnego
i zrobienia kładki z przejściem do przedszkola. Z-ca Wójta zaproponował aby dalszą
dyskusję na temat parkingu przenieść do wolnych wniosków.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie, w wyniku którego
zostało przyjęte jednogłośnie (14 głosów „za”).
O godz.11. 00 posiedzenie rady opuściła radna Pani Grażyna Młodożeniec- wyjście
zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
4. Sprawozdanie Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy
W dyskusji głos zabrali:
Dyrektor Pani Barbara Żywczak udzieliła informacji odnośnie tegorocznego Jarmarku
Pysznickiego oraz planów na ten rok.
Po dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte( 13 głosów „za”)
Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 10.
Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Pysznica została przedstawiona
przez Panią Elżbietę Paluch - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy.
Dyskusji nie było.
Ocena zasobów została przyjęta przez radnych (13 głosów „za”). Przedmiotowa ocena wraz z
uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 11.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał następujące pisma, które wpłynęły do Rady:
1) Wniosek Wójta Gminy w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy
Pysznica” ks. Andrzejowi Boboli. Przewodniczący zaproponował aby
przedmiotowy wniosek przekazać na posiedzenie Komisji Oświaty, radni
zdecydowali aby przedmiotowy wniosek przekazać pod obrady w/w komisji
(13 głosów „za”);
2) Prośba od Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w związku z podjętym prze tą
radę Apelem w sprawie przywrócenia okręgów wielomandatowych w
wyborach do rad gmin w gminach wiejskich o poparcie podjętej inicjatywy i
wsparcie działań zmierzającej do zmiany obowiązujących przepisów ordynacji
wyborczej i przywrócenie okręgów.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zwrócił uwagę w tej kwestii, czyli
jednomandatowych czy wielomandatowych okręgów, że zawsze są pewne
niejasności, ponieważ są ograniczone liczbowo okręgi prze komisarza
wyborczego, nigdy nie wypadnie to tak aby wszyscy byli zadowoleni, zawsze
będą głosy za i przeciw. Według jego opinii jednomandatowe okręgi wyborcze
powodują większą reprezentację szczególnie mniejszych miejscowości. Radny
zauważył, że w naszej gminie zmiana na jednomandatowe okręgi nie zrodziła

protestów. Zaznaczył, że nie ma większego uzasadnienia, żeby taki apel
podejmować.
- radny Pan Witold Pietroniec zwrócił uwagę na to, że jeżeli Rada chce
podejmować ten apel to jest na tyle samodzielna w swoich decyzjach, że może
sama przygotować taki dokument, nie musi podejmować przesłanego,
zasugerował aby zastanowić nad tym tematem i dokładnie go jeszcze
przedyskutować na komisjach, ponieważ na ostatnich komisjach nie było w
tym temacie dyskusji. Przewodniczący Rady nadmienił, że było to
przedstawiane na komisji ale radni nie podjęli dyskusji oraz, że należy
zdecydować czy przedmiotowy apel przyjąć. Następnie Przewodniczący
poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowego apelu, w wyniku, którego
został odrzucony przez radnych (3 głosy „za”, 6 „przeciw”, 4 głosy
„wstrzymujące się”).
3) Wniosek mieszkańców ulicy Prostej w Jastkowicach w sprawie stanu
technicznego nawierzchni drogi Nr 3238 w Jastkowicach. Z-ca Wójta udzielił
wyjaśnień w tej sprawie tj. że jest to jeden z wielu wniosków jakie
mieszkańcy piszą, obecnie dużo dróg gmina asfaltuje ale nie da się w jednym
czasie wszystkich wyasfaltować ze względu na środki finansowe, jest ustalony
pewien harmonogram, którego należy się trzymać poza tym wnioskodawcy
wiedzieli, gdzie się budują. Dodał także, że trzeba wziąć pod uwagę
mieszkańców, którzy nie mają wyasfaltowanych dróg a mieszkają od
urodzenia albo wybudowali się 20 lat temu. Po dyskusji Przewodniczący
zaproponował, żeby odpowiedzieć, że w tym roku nie przewiduje się położenia
nawierzchni asfaltowej na tej drodze ze względu na brak środków
finansowych. Radni w wyniku głosowania zadecydowali aby w ten sposób
udzielić odpowiedzi (13 głosów „za”).
4) Propozycja z gminy Bóbrki koło Lwowa na Ukrainie dotycząca nawiązania
współpracy z Gminą Pysznica. Przewodniczący zaproponował aby przekazać
ten temat pod dyskusję komisjom. Następnie zarządził głosowanie w wyniku
którego radni przyjęli jego propozycję (13 głosów „za”)
 Radny Pan Łukasz Bajgierowicz ponowił temat osuwiska na Targowisku, ponieważ
po ostatnim objeździe dróg gminnych zauważono, że coraz bardziej się obrywa droga
objęta objazdem oraz ta znajdująca się dalej, która nie jest objęta objazdem. Dodał, że
zastanawia się co będzie jak w przyszłości będą zagrożone obsunięciem prywatne
posesje i czy gmina może zapewnić mieszkańcom mieszkającym wyżej inny dojazd.
W związku z powyższym złożył wniosek aby wysłać w tej sprawie pismo do
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
Przewodniczący Rady nadmienił, żeby do tego wniosku należałoby dopisać
odkrzaczenie rzeki Bukowa min. w Chłopskiej Woli a mianowicie chodzi o powalone
na rzece drzewo koło mostu. Radny Pan Krzysztof Skrzypek zaznaczył, że w tym
miejscu zrobiła się tama i jest spiętrzona woda. W odpowiedzi Z-ca Wójta
poinformował, że Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych nie poczuwa
się do jakichkolwiek rozwiązań względem likwidacji osuwiska wskazując, że gmina
może składać do Wojewody wniosek o dofinasowanie, z tym, że należy wykazać
zadanie inwestycyjne np. remont drogi. Koszty zabezpieczenia osuwiska wraz z
budową drogi są niewspółmierne wysokie do uzyskanego efektu w związku z tym
należy zastanowić się czy jest zasadne odtwarzanie drogi na osuwisku czy lepiej
zainwestować w utwardzenie całego odcinka drogi przez Targowisko - zrobić pętlę.
Radny zapytał się co będzie w sytuacji, gdy prywatne posesje będą się obsuwać, czy

gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności. Z-ca Wójta odpowiedział, że gmina
posiada kartę osuwiska, kwestia jego zabezpieczenia oraz że w obecnej chwili taka
sytuacja nie ma miejsca, jeżeli zaistnieje gmina będzie podejmować działania.
Nadmienił, że w momencie budowy nikt nie robił badań geologicznych. Dodał także,
że ze sporządzonej ekspertyzy wynika, że dużym obciążeniem dla skarpy są wysokie
mury wybudowane przez mieszkańców. Radny stwierdził, że gmina nie powinna
wydawać warunków zabudowy w tym miejscu. Z-ca odpowiedział, że gmina
odmawiała wydania warunków zabudowy, lecz zostały wydane po odwołaniach
mieszkańców. Radny zapytał się czy nie ma możliwości uregulowania koryta rzeki.
Przewodniczący dodał, że była to jego propozycja, żeby przekopać koryto rzeki w
stronę Radeczyny Z-ca Wójta odpowiedział, że były prowadzone rozmowy z
PZMIW w Rzeszowie, podczas których gmina była wskazana jako podmiot do
zabezpieczenia osuwiska, natomiast nie było mowy o regulacji koryta rzeki, które nie
wiadomo czy coś by dało.
O godz.11. 20 posiedzenie rady opuścił radny Pan Bogusław Drąg- wyjście zgłoszone
Przewodniczącemu Rady.
Po dyskusji Przewodniczący zaproponował aby zwrócić się do PZMIW z
następującymi wnioskami: dotyczącym regulacji koryta rzeki Bukowa na odcinku
przyległym do osuwiska oraz o odkrzaczenie rzeki Bukowa min. w Chłopskiej Woli
w rejonie mostu. Radni wyrazili zgodę (12 głosów „za’).
 Z-ca Wójta przedstawił wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Pysznicy w sprawie rozpatrzenia możliwości wybudowania siedziby spółki w innym
miejscu na terenie miejscowości Pysznica, ponieważ według przeprowadzonej
ekspertyzy budowlanej obecny budynek znajdujący się przy ul. Wolności w Pysznicy
jest w złym stanie technicznym, jego remont jest ekonomicznie nieopłacalny i
budynek nadaje się do wyburzenia. Poinformował o spotkaniu z Prezesem na którym
padła sugestia aby budynek wybudować z tyłu za urzędem w miejscu, gdzie złożona
jest kostka, natomiast teren na którym obecnie znajduje się budynek Zakładu
zagospodarowany byłby pod parking dla przedszkola. Radny Łukasz Bajgierowicz
zapytał się czy decyzja odnośnie parkingu jest już podjęta, ponieważ zwrócił uwagę,
że podań do przedszkola jest dwa razy więcej a teren jest ten sam, jeżeli
przyjmowałoby się w przyszłości więcej dzieci lub planowano by dobudować
budynek to tego terenu nie powiększymy, jeśli będzie zrobiony parking to nie
przerobi się go np. na plac dla dzieci. Z-ca Wójta odpowiedział, że rozmowa na ten
temat prowadzona była jeszcze przed naborem do przedszkola i jest to tylko sugestia.
Ponadto poinformował odnośnie parkingu przy plebanii, że jest w tej chwili robiony
projekt przebudowy ulicy Wolności min. z gminy poszedł wniosek aby poszerzyć
przepust na rzece Pyszenka w celu utworzenia chodnika co zabezpieczyłoby przejście
z parkingu kościelnego do przedszkola. Dodał, że koncepcja przebudowy drogi
przewiduje usytuowanie chodnika od poczty do skrzyżowania koło cmentarza po
lewej stronie, natomiast po prawej ścieżkę rowerową. Radny Pan Łukasz Bajgierowicz
zwrócił uwagę przy przebudowie tej drogi na potrzebę wyznaczenia przejścia dla
pieszych przy kościele. Z-ca Wójta odpowiedział, że jak najbardziej wskazane jest,
ponieważ chodnik będzie po drugiej stronie kościoła. Radny Pan Witold Pietroniec
zwrócił uwagę w nawiązaniu do uchwały podjętej w lutym, że wniesiono aportem ten
budynek i działkę. Z-ca Wójta odpowiedział, że aport jest wtedy kiedy jest akt
notarialny, natomiast Rada Gminy wyraziła tylko zgodę na wniesienie, aport przenosi
Wójt a umowa nie została podpisana. Przewodniczący Rady wspomniał o rozmowie z
Panem Zygmuntem Cholewińskim na temat terenu znajdującego się naprzeciwko
przedszkola wzdłuż rzeki, który należy do PZMIW. Radny Pan Kazimierz Butryn

zasugerował by rozpoznać ten temat, w związku z tym Przewodniczący zwrócił się do
Z-cy Wójta aby rozpoznał tą sprawę tj. czy dałoby się rozgrodzić ten teren,
zabezpieczyć rzekę i utworzyć w tym miejscu parking. Radna Pani Elżbieta Paluch
zaznaczyła, że nie widzi problemu, żeby przeprowadzić dziecko przez chodnik z
parkingu kościelnego do przedszkola. Radny Pan Kazimierz Butryn zwrócił uwagę, że
nie będzie wygodne przeprowadzenie przez drogę. Z-ca Wójta dodał, że będzie
przecież wyznaczone miejsce dla pieszych. Radny Pan Kazimierz Butryn stwierdził,
że na placu przedszkola powinien być parking.
 Radny Pan Kazimierz Butryn zasugerował aby Zakład Komunalny przejął
pomieszczenia po OPS znajdujące się w budynku ośrodka zdrowia, a ten budynek,
jeżeli jest w takim złym to rozburzyć go, natomiast plac przeznaczyć pod budowę
nowego przedszkola. Radny odniósł się krytycznie co do modernizacji drogi
powiatowej tj. do zaprojektowanej ścieżki rowerowej po prawej stronie i
przeniesienia chodnika na lewą stronę. Radny nadmienił, że ścieżka była przecież
wcześniej projektowana po tej stronie. Wójt odpowiedział, że odcinek od poczty do
skrzyżowania koło cmentarza był wyłączony ze względu na trwałość projektu i ruch
rowerowy na tym odcinku odbywał się na zasadach ogólnych, zaznaczając, że
zarządcą tej drogi jest Starosta Stalowowolski. Radny podkreślił, że Starosta zwraca
się po opinię do gminy. Fakt ten potwierdził Wójt wskazując, że gmina będzie
współfinansować to zadanie, natomiast w uzgodnieniach dotyczących spraw
technicznych będą uczestniczyć wyznaczeni pracownicy gminy, którzy wypracują
wspólne stanowisko. Z-ca Wójta wyjaśnił, że z powodu tego, iż wymagane parametry
ścieżki rowerowej uniemożliwiają jej umiejscowienie po lewej stronie przewidziano
do rozebrania istniejący chodnik w miejsce którego powstanie ścieżka rowerowa
zgodnie z obowiązującymi wymogami, natomiast chodnik zostanie wybudowany po
lewej stronie jadąc w kierunku Jastkowic. Z-ca Wójta poinformował, że przebudowa
drogi w centrum Pysznicy przewiduje również odwodnienie, po tej stronie, gdzie
znajduje się obecnie chodnik. Radny zasugerował aby za chodnikiem zrobić
odwodnienie. Wójt przypomniał radnemu, że nie on decyduje o tym, ponieważ nie jest
zarządcą drogi, a po za tym projektują to fachowcy. Wójt poinformował o
szacunkowych kosztach modernizacji tej drogi.
 Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy poinformował o zagrożeniach związanych z
grą pn. Niebieski Wieloryb, poprosił aby pracownicy instytucji z terenu gminy
używali legitymacji podczas pełnienia swojej pracy w terenie. Kierownik zwrócił się
także z prośbą do Wójta o zamontowanie lampy na parkingu przy plebanii.
Ad 12.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXII sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich
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