PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 4 sierpnia 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 przystąpienia Gminy Pysznica (Rzeczpospolita Polska)
do partnerskiej współpracy z Miastem Bóbrka (Ukraina).
6a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020”.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. 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 15 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do porządku obrad zostaje dodany pkt. 6a –
„Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020”.
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.
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 Z-ca
Wójta Gminy Pan Aleksander Jabłoński. Poinformował radnych, że:
- zakończono prace przy budowie i modernizacji boisk sportowych na terenie gminy tj.
w Kłyżowie i Studzieńcu, które to odebrano, rekontrola przewidziana jest na wiosnę,
- rozstrzygnięto 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”, najniższa oferta – Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek z

Nowosielca za kwotę 1 033 200, 00 zł,
- trwają prace przy budowie kanalizacji w Olszowcu oraz przy budowie pętli i zatok
autobusowych,
- trwają prace związane przebudową dróg na terenie gminy,
- ogłoszono przetarg na „Przebudowę drogi Jastkowice-Chłopska Wola”, którą dofinansuje
wojewoda w ramach usuwania klęsk popowodziowych .
- trwają drobne remonty przy ośrodku zdrowia tj. remont schodów i wymiana barierek oraz
remonty w ZS w Kłyżowie,
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Gminy zapytał się czy na budynku, w którym mieści się się
Posterunek Policji w Pysznicy będą uzupełnione płytki na elewacji , Z-ca odpowiedział, że
najprawdopodobniej tak, ponieważ są przeznaczone na to środki finansowe tylko nie
wiadomo czy będą doklejone płytki czy zostanie położony tynk elewacyjny lub kaszka.
Radny Pan Kazimierz Butryn zasugerował aby tylko dokleić płytki w miejsca ubytków.
- radny Pan Witold Pietroniec zadał pytanie związane z remontem płyty boiska w Kłyżowie tj.
czy zostało poprawione odwodnienie w związku ze zgłoszonymi uwagami przez
mieszkańców odnośnie pojawiających się po większych ulewach zastoin wodnych na
boisku min. na środku boiska. Uwagi zostały przekazane Prezesowi klubu, który miał je
zgłosić. Według opinii radnego niwelacja terenu nie została wykonana we właściwy sposób.
Z-ca Wójta odpowiedział, że pierwszy raz słyszy, że płyta boiska nie jest równa, rozmawiał z
Prezesem, który to był przy odbiorze i nie wnosił żadnych uwag. Dodał, że jedyne miejsce,
gdzie zbiera się woda jest poza płytą boiska tj. przy posesji p. Molawka z tyłu boiska, ale
dlatego, że przechylenie terenu jest tak zrobione aby woda tam spływała, o środku boiska
pierwszy raz usłyszał od radnego, Nadmienił, że on i Prezes sprawdzali stan boiska po ulewie
i nie było zastoin wodnych na płycie jedynie w miejscu w/w, które znajduje się z tyłu boiska
co jest spowodowane napływem wody z ulicy Strażackiej. Zaznaczył również, że
odwodnienie skarpy zostało zausterkowane podczas odbioru i wykonawca dokonał poprawek,
w chwili obecnej poprawki te podlegają obserwacji.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek w związku z pojawieniem się na stronie internetowej
informacji odnośnie inwestycji na terenie gminy tj. przetargu na przebudowę dróg. Poprosił o
udzielenie informacji na ten temat. Z-ca Wójta poinformował, że przygotowywany jest
przetarg na przebudowę 8 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach:
Pysznica , Jastkowice i Kłyżów oraz na remont drogi odc. Ludian – Kochany, w którym to
Lasy Państwowe będą partycypować w jego kosztach. Przewodniczący Rady wyraził opinię
odnośnie remontu dróg gminnych w lesie, tj. że to Lasy Państwowe powinny w większości
finansować remont takich dróg, ponieważ samochody przewożące drzewo (Pragi) niszczą
drogi gminne.
- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał czy zadania wykonywane w ramach MOFu tj, zatoki
autobusowe w Kłyżowie i Pysznicy są także wykonywane w Brandwicy. Z-ca Wójta
odpowiedział, że w ramach realizacji tego projektu jest wykonywana pętla autobusowa w
Brandwicy.
Po dyskusji 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 Krzysztof Skrzypek poprosił o udzielenie informacji odnośnie przeznaczenia
przy zwiększeniu wydatków kwoty 118 864,00 tj. dotacji celowej na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych oraz o zakres i podział środków odnośnie projektu pn.
„Przedszkole marzeń”. Pan Artur Mierzwa Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i
Przedszkoli w Pysznicy wyjaśnił, że w/w kwota jest dotacją dla stowarzyszenia, które jest w

partnerstwie z Gminą Pysznica i wspólnie realizuje projekt „Przedszkole marzeń”.
Stowarzyszenie w ramach tego projektu realizowało dla nas 3 rodzaje zajęć.
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się o rodzaj tych zadań. Pan Mierzwa odpowiedział, że
były to różne zajęcia: logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, zajęcia z fizjoterapeutą
które prowadzone były w przedszkolu i zerówkach w szkołach podstawowych. Radny Pan
Witold Pietroniec zapytał się czy te zajęcia były prowadzone w roku szkolnym, który minął.
Pan Mierzwa odpowiedział, że projekt był realizowany od września 2016 r. do sierpnia 2017
r., teraz praktycznie jest już rozliczany.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał czy dotacja przeznaczona dla stowarzyszenia na
zadania wykonane jest w ramach projektu „Przedszkole marzeń”. Pan Mierzwa odpowiedział,
że to jest w ramach tego projektu. Radny zapytał się również o zakres wyposażenia do
przedszkola, który ma zostać dostarczony w ramach tego projektu. Pan Mierzwa
odpowiedział, że jest to wyposażenie kuchni min. piec konwekcyjno-parowy oraz stoliki,
szafy, krzesełka i pomoce dydaktyczne. Radny zapytał się czy to będzie wymiana starych
urządzeń czy zakup nowych. Pan Mierzwa odpowiedział, że zakupione urządzenia będą
przeznaczone do nowego obiektu.
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał czy zapisany w opisie zmian w budżecie Zespół
Ekonomiczny Szkół to jest jakiś nowy podmiot. Pan Artur Mierzwa odpowiedział, że nie, jest
to GZOSIP. Radny zapytał się także o zwiększenie wydatków na wynagrodzenie
pracowników GZOSIP tj. czy została zatrudniona nowa osoba. Pan Mierzwa odpowiedział,
że nie została zatrudniona nowa osoba, ponieważ projekt realizowany jest od września,
większość tych środków rozlicza się w drodze refundacji, czyli tego co wypłacono
pracownikom przedszkola i częściowo pracownikom GZOSIP w ramach realizacji tego
projektu, ponadto w ramach tego projektu rozliczane jest zużycie energii, gazu, wody i
ścieków za cały okres realizacji tego projektu.
Radny zapytał się jeszcze o zakup inwestycyjny w gminie na kwotę 5 900 zł. Pani Skarbnik
odpowiedziała, że jest to zakup drukarki.
- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się odnośnie przeznaczenia środków na wykonanie
monitoringu na Centrum Sportowym w Pysznicy, tj. czy jest to poszerzenie już istniejącego
monitoringu czy wymiana na nowy. Z-ca Wójta odpowiedział, że w związku z tym, obecny
monitoring jest słabej jakości zostanie wykonany nowy.
Po dyskusji uchwała Nr XXXIV/192/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pysznica (Rzeczpospolita Polska) do
partnerskiej współpracy z Miastem Bóbrka (Ukraina) omówił Przewodniczący Rady Gminy.
Z-ca Wójta wypowiedział w tym temacie.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się czy były już nawiązane jakieś kontakty. Z-ca Wójta
odpowiedział, że były nawiązane kontakty mailowe z gminą Bóbrka oraz telefonicznie
rozmawiał z księdzem z parafii znajdującej na terenie tej gminy. Dodał, że było to
przedstawiane radnym na komisjach i ostatniej sesji.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się jakie pierwsze kroki planowane są w tej
współpracy. Z-ca Wójta odpowiedział, że gmina została zaproszona do podpisania umowy.
Po dyskusji uchwała Nr XXXIV/193/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 6a.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020” omówiła Pani Beata
Biały pracownik Urzędu Gminy.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXIV/194/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedź z PZMIW w Rzeszowie na wniosek
rady dotyczący usunięcia zakrzaczeń i zadrzewień z brzegów rzeki Bukowa oraz
powalonego drzewa koło mostu w m. Chłopska Wola oraz na wniosek dotyczący
regulacji koryta rzeki Bukowa na odcinku przyległym do osuwiska.
 Pismo Wojewody Podkarpackiego przypominające, iż do dnia 1 września 2017 r.
jednostki samorządu terytorialnego powinny wypełnić obowiązek wynikający z
ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, tj dokonać zmian takich nazw, w przeciwnym razie Wojewoda będzie
zmuszony do wszczęcia postępowania z urzędu tj. do wydania zarządzenia
zastępczego, w którym nada nazwy zgodnie z ustawą . Przewodniczący przypomniał o
podejmowanych wcześniej próbach zmiany nazw ulic na terenie gminy tj. ulicy
Jedności Narodowej i ulicy 35-lecia, które zakończyły się protestami mieszkańców.
Radny Pan Witold Pietroniec zaproponował rozwiązanie tj, podjęcie uchwały
zmieniającej, która utrzymałaby te nazwy ulic ale z uzasadnieniem nienawiązującym
do czasów PRL i komunizmu. Z-ca Wójta poddał pod wątpliwość czy podjęcie
uchwały o tym co już jest będzie zgodne z literą prawa, stwierdził, że należy
odwrotnie postąpić tj, jeśli wojewoda wprowadzi nową nazwę ulicy to wtedy należy
się odwołać i uzasadnić to odwołanie. Sekretarz zaznaczył, że na zmianę nazw ulic
jest czas do 1 września. Rada przyjęła do wiadomości informację.
 Radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał się na jakim etapie jest wniosek na
dofinansowanie budowy kanalizacji w Sudołach. Z-ca Wójta poinformował, że
wniosek jest w ocenie. Ponadto poinformował, że ocenę wniosków na
dofinansowanie kolektorów i fotowoltaiki przesunięto na koniec sierpnia. Radny
zapytał się także czy zostało wysłane pismo w sprawie regulacji koryta rzeki Bukowa
przyległego do osuwiska. Przewodniczący Rady odpowiedział, że został wysłane do
PZMIW w Rzeszowie. Z-ca Wójta zwrócił uwagę, że Przewodniczący Rady odczytał
wcześniej odpowiedź na przedmiotowy wniosek, tj. negatywną odpowiedź w tej
sprawie. Radny zapytał się co będzie dalej z tym tematem. Z-ca Wójta zaznaczył, że
koszty zabezpieczenia takiego osuwiska przez gminę są bardzo wysokie.
Przewodniczący zapytał się w jakim terminie można się wyżej odwołać od tego pisma.
Z-ca Wójta odpowiedział, że odwołać się nie można, ponieważ nie jest to decyzja.
Zasugerował, że można w przedmiotowej sprawie wystąpić do Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie. Radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się czy jest założona karta
osuwiska. Z-ca Wójta odpowiedział, że jest tylko jak wcześniej wspomniał koszty
jego zabezpieczenia są wysokie ok., 10 mln. zł. Po dyskusji Przewodniczący zarządził
głosowanie odnośnie wystąpienia do Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w
przedmiotowej sprawie w wyniku którego radni jednogłośnie wyrazili zgodę.
 Radny Pan Witold Pietroniec zapytał się na jakim etapie jest projektowanie kanalizacji

w Kłyżowie. Z-ca odpowiedział, że projekt jest w fazie sporządzania,
najprawdopodobniej ul. Podkorzeniec zostanie wycięta z projektu, ponieważ w
większości mieszkańcy ulicy nie zgadzają się na przebieg kanalizacji przez ich
posesje. Nadmienił, że na pewno odbędzie się jeszcze jedno spotkanie mieszkańców
Kłyżowa z projektantem, ze względu na to, że ma on także problem z kilkoma
innymi miejscami, gdzie trudno mu przejść, ponieważ nie ma zgody na przebieg a
których to nie da się wykluczyć. Z-ca Wójta zwrócił się także z prośbą do radnych z
Kłyżowa aby tak jak robi to sołtys sołectwa Kłyżów spróbowali namówić
mieszkańców do zgody na przebieg kanalizacji przez ich posesje.
 Radny Pan Czesław Pyz zgłosił wniosek dotyczący wystosowania pisma do Pani
Siembida, właścicielki nieruchomości znajdującej się na skrzyżowaniu ulicy
Kopernika z ulicą Bukowa w Jastkowicach w sprawie podcięcia gałęzi wystających na
drogę gminną, które to stwarzają zagrożenie dla uczestników ruch drogowego. Radny
zgłosił także wniosek także do Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli o
uzupełnienie remontu dróg powiatowych min. uzupełnienia zaniżenia na ulicy
Mickiewicza w Jastkowicach. Przewodniczący zarządził głosowanie nad
wystąpieniem w przedmiotowych wnioskach w wyniku którego radni wyrazili
jednogłośnie zgodę.
 Radny Pan Kazimierz Butryn zasugerował, że w związku z rozbudową klimatyzacji w
budynku Urzędu Gminy wzrośnie zużycie energii elektrycznej zasadnym byłoby
złożenie wniosku na dofinansowanie fotowoltaiki w budynku min. ze względu na to,
że w okresie letnim, gdzie najwięcej zużywa się energii można byłoby jej jak
najwięcej pozyskać.
 Sekretarz Gminy przedstawił ofertę Firny Nawigator dotyczącą nauki języków
obcych,
 Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora przekazał zebranym
Komunikat z Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli oraz zwrócił się z prośbą o
przekazywanie na Posterunek informacji odnośnie planowanych imprez na terenie
gminy. Przewodniczący Rady ponowił do Kierownika Posterunku apel w sprawie
przeprowadzenia częstszych kontroli miejsc użyteczności publicznych na terenie
gminy min, placów zabaw.
Ad 8
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIV sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gorczyca

