PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2017
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 12 grudnia 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.

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 zaciągnięcia zobowiązania na rok
2018 na zadanie pod nazwą ,,Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Pysznica w roku
2018”.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok
2018 na zadanie pod nazwą ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie
usług dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2018 roku”.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/204/2017 Rady Gminy Pysznica
z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im.
Armii Krajowej w Jastkowicach w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła
Podstawowa w Jastkowicach i Gimnazjum Publiczne w Jastkowicach w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową w Jastkowicach oraz wskazania imienia tej szkoły.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/205/2017 Rady Gminy Pysznica
z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Krzakach.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/206/2017 Rady Gminy Pysznica
z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Pysznicy w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
oraz Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową im. Jana Pawła II.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/207/2017 Rady Gminy Pysznica
z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Kłyżowie w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego oraz Gimnazjum Publiczne w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Pysznica”.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.

17. Wolne wnioski i zapytania.
18. 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 – Kazimierz Tofil
Radna – Cecylia Torba
Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń.

Ad 4.
Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Wójt
Gminy Pan Tadeusz Bąk.
Ponadto poinformował radnych, że:
- przedłożono Radzie projekt uchwały budżetowej na rok 2018 oraz projekt uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pysznica,
- rozstrzygnięto przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2018”,
w którym została złożona jedna oferta- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Pysznicy na kwotę 599 788, 90 zł,
- odebrano budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Olszowcu,
- wykonano drogę ze środków popowodziowych na ulicy Leśnej w Krzakach,
- sprzedano działkę w Brandwicy za kwotę 50 400 zł brutto oraz 3 działki w Bąkowie za
kwotę 104 030, 00 zł brutto,
- przedłużono firmie Inżdróg umowę w formie aneksu na przebudowę dróg na terenie gminy
w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi,
- trwają prace przy rozbudowie i adaptacji części budynku po byłej szkole w Pysznicy na
potrzeby Domu Kultury w Pysznicy.
Dyskusji nie było.
Informacja została przyjęta przez radnych.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok przedstawiła Skarbnik
Gminy.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Gminy zapytał się przy zwiększeniu dochodów o odszkodowanie za

zniszczoną drogę przy budowie sieci energetycznej czy jest droga w Ziarnach. Wójt
odpowiedział, że jest to droga koło Pana Łazorczyka w Ziarnach.
- radny Pan Witold Pietroniec zadał pytanie odnośnie zmniejszenia dochodów w dz. 756
wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych, ponieważ jest to rozbite na kwotę
120 000 zł –zwolnienie zakładu komunalnego oraz na kwotę 72 000 zł, co wpłynęło na tą
zmianę, oraz zapytał co było przyczyną zmniejszenia planu wydatków na zakup sprzętu do
OSP. Pani Skarbnik odnośnie podatku od nieruchomości odpowiedziała, że jest podjęta
uchwała Rady Gminy zwalniająca zakład komunalny z podatku od nieruchomości na łączną
sumę ponad 600 000 zł, wobec powyższego plan nie zostanie wykonany, była możliwość
zmniejszenia tego planu i wprowadzenia ponadplanowych dochodów i po prostu wygląd
wykonania dochodów będzie lepszy przedstawiając wykonanie budżetu za 2017 rok. Radny
zwrócił uwagę, że rozbite to jest w dwóch punktach. Skarbnik odpowiedziała, że nie miała aż
tyle ponadplanowych dochodów, żeby zrefundować ten niedobór i wykazała to w 2 punkcie
w zmniejszeniu wydatków przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów. Odnośnie zakupu
sprzętu do OSP poinformowała, że był planowany na 80 000 zł, na obecną chwilę zakup
będzie dokonany na kwotę 30 000 zł. Wójt Gminy dodał, że było założenie, że zostanie
przejęty samochód z PSP w Stalowej Woli oraz zakup przyczepki na węże do OSP
Jastkowice, na chwilę obecną jest zakup przyczepki i drabiny do OSP Jastkowic. Dodał,
że w tej sprawie trwają negocjacje, jak PSP w Stalowej Woli otrzyma nowy samochód, to
wtedy będzie można starać się o pozyskanie ich obecnego samochodu dla OSP Kłyżów.
Radny zapytał się czy to będzie w tegorocznym budżecie .Wójt odpowiedział, że nie.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się o przekazane środki z Nadleśnictwa Janów
Lubelski na remont drogi Ludian-Kochany. Wójt odpowiedział, że to co było wykonane
w kierunku Kochan założone było z budżetu gminy, natomiast przekazane środki są
refundacją tej kwoty 40 000 zł, które nadleśnictwo obiecało. Radny zapytał się o budowę
otwartych stref aktywności tj. czy to będą tylko siłownie polowe czy coś jeszcze. Wójt
odpowiedział, że będą to mini siłownie polowe i mini place zabaw.
Po dyskusji uchwała Nr XXXVIII/222/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na
zadanie pod nazwą ,,Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Pysznica w roku 2018” również omówiła
Skarbnik Gminy.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/223/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na
zadanie pod nazwą ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2018 roku” przedstawiła Skarbnik
Gminy.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/224/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 omówił
Kierownik GZOSIP w Pysznicy Pan Artur Mierzwa.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/225/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej nieruchomości tj. działki Nr 6260/1 pow. ogólnej 0,0063 ha położonej w
obrębie ewidencyjnym wsi Pysznica na rzecz właściciela działki Nr 1929/13, z
przeznaczeniem na poprawienie warunków jej zagospodarowania omówił Z-ca Wójta.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/226/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 10
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/204/2017 Rady Gminy Pysznica
z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Armii
Krajowej w Jastkowicach w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa w
Jastkowicach i Gimnazjum Publiczne w Jastkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Jastkowicach oraz wskazania imienia tej szkoły omówił Sekretarz Gminy Pan
Stanisław Paleń.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/227/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 11
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XXXV/205/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Krzakach.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/228/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 12
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę
Nr XXXV/206/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Pysznicy w skład którego wchodzi Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/229/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 13
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XXXV/207/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Zespołu Szkół w Kłyżowie w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Gimnazjum Publiczne w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zgłosił uwagę dotyczącą braku zapisu imienia szkoły w § 1a.
Przewodniczący Rady przyjął powyższą uwagę.
Po dyskusji uchwała Nr XXXVIII/230/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 14
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy omówił
Sekretarz Gminy.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/231/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 15
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Pysznica” przedstawiła Pani Małgorzata Wieteska – pracownik Urzędu Gminy
w Pysznicy. Nadmieniła, że poprzednia uchwała została zakwestionowana przez nadzór
wojewody.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zwrócił ogólną uwagę co do podejmowanych uchwał na to, że
jeżeli jest zmieniana uchwała to należałoby w uzasadnieniu dokładnie opisać te zmiany, żeby
radni wiedzieli nad czym głosują. Radny zgłosił również drugą uwagę tj. że w toku pracy
radni dostają kilka wersji projektów uchwał w związku z tym zasadnym byłoby ich opisanie,
żeby było wiadomo, która wersja jest ostateczna. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę , że
radni dostali uzasadnienie do powyższej uchwały każda uchwała głosowana jest ostateczna
wraz z uzasadnieniem. Z-ca Wójta odpowiedział, że nie jest to zmiana uchwały tylko podjęcie
nowej uchwały. Wyjaśnił, że sytuacja była taka, że jeśli nie uchylimy starej uchwały i
podejmiemy nowej nadzór unieważni nam tę uchwałę. W związku z tym Pani Wieteska
skonsultowała projekt nowej uchwały z radcą prawnym z wydziału prawnego i nadzoru
wojewody. Z-ca Wójta dodał, że radni posiadają przecież materiały z poprzedniej sesji i
można sobie je porównać. Radny stwierdził, że jeśli uchylamy poprzednią uchwałę i
podejmujemy nową to radnym należałoby przedstawić te różnice pisemnie oraz jak
podejmujemy nową uchwałę to powinna odpowiednia rzeczowo komisja się z tym tematem
zapoznać i go przedyskutować. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że radni
otrzymali uzasadnienie do przedmiotowej uchwały i została zaproszona Pani Wieteska
w celu omówienia wszystkich zmian. Radny nadmienił, że uzasadnienie jest ogólne. Radna
Pani Elżbieta Paluch zabrała głos w dyskusji stwierdzając, że niepotrzebnie robi się
zamieszanie, ponieważ na komisjach Pani Wieteska przedstawiała projekt poprzedniej
uchwały a przed chwilą przedstawiła do niej zmiany, więc dlaczego zarzuca się radnym, że
nie wiedzą nad czym głosują. Zapewniła, że wie o co chodzi. Radny aby zakończyć temat
poprosił Przewodniczącego Rady aby na przyszłość dopełnić takiego obowiązku, że
wszystkie zmiany, jeżeli są do poprzedniej uchwały, nawet jeśli jest to nowy projekt uchwały
to należy w uzasadnieniu wskazać różnice do aktualnie obowiązującej uchwały. Z-ca Wójta
nadmienił, że nie ma dyskusji na temat zmian w uchwale, ponieważ są one narzucone przez

nadzór prawny. Zaznaczył, że jest to podjęcie nowej uchwały i to rada wyraża lub nie
wyraża zgody na uchylenie poprzedniej uchwały i podjęcie nowej.
Po dyskusji uchwała Nr XXXVIII/232/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych (14 radnych głosowało za projektem uchwały, 1 głos „wstrzymujący się”).
Ad 16
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów przedstawiła również Pani Małgorzata Wieteska.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXVIII/233/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych (14
radnych głosowało za projektem uchwały, 1 głos „wstrzymujący się”).
Ad 17
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał następujące pisma:
1) List Wicemarszałka Sejmu RP Pana Tyszki dotyczący planowanych zmian
w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych;
2) Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wejścia w życie
ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej z której to wynika obowiązek właścicieli i użytkowników
wieczystych nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie ustawy
znajduje się pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty
symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój
w inny sposób, usunięcia takiego pomnika w terminie 12 miesięcy od dnia jej
wejścia w życie . Przewodniczący nadmienił, że na terenie gminy nie ma
takich pomników.
 Z-ca Wójta w związku z tym, że na ostatniej sesji zobowiązał się udzielić wyjaśnień
odnośnie budowy szatni przy boisku w Pysznicy poprosił Panią Beatę Biały pracownika Urzędu Gminy o wyjaśnienie tego tematu. Głos zabrała Pani Beata Biały,
która poinformowała, że na dany moment z programów, które wskazywał radny
Bajgierowicz nie kwalifikowaliśmy się na dofinasowanie, co pracownicy rzetelnie
sprawdzili, dlatego szukaliśmy innych źródeł dofinasowania, gdy pojawiłą się
możliwość aby uzyskać dofinasowanie przez Lasowiacką Grupę Działania, gdzie
wysokość dofinansowania wynosi 63%, gmina przygotowała dokumentację na
modernizację boiska w Kłyżowie i Studzieńcu, lecz po zmianie wytycznych prze
urząd marszałkowski te projekty się również nie kwalifikowały się do dofinasowania
za pośrednictwem LGD. W związku z czym zdecydowano, iż inwestycje tj. budowa
boiska w Studzieńcu i część zakresu w Kłyżowie zostanie wykonane z własnych
środków. W czerwcu prze ministerstwo został ogłoszony pilotażowy program „Mały
klub”, w którym kwalifikowaliśmy się na dofinasowanie ale my mieliśmy już
przetarg rozstrzygnięty. Pani Beata Biały dodała, że „Mały Klub” był programem
pilotażowym i nie wiadomo czy zostanie powtórzony w 2018 roku, jest on
uzupełnieniem tego programu modernizacji, który był ogłoszony w styczniu. Radny
Bajgierowicz zwrócił uwagę, że kluby z naszej okolicy uzyskały dofinansowanie z
programu modernizacji tj. np. Klub San Rozwadów, który ma jedną sekcję, klub
z Ulanowa, który jest w B klasie i ma jedną sekcję. Radny odnośnie dodatkowych
punktów za dyscypliny olimpijskie nawiązał do wypowiedzi Z-cy Wójta z marca

podczas której radny mówił o tych programach ,tj, Z-ca powiedział, że nie
kwalifikujemy się ze względu na brak dyscyplin olimpijskich. W tym momencie Z-ca
Wójta poprosił Panią Beatę Biały aby odczytała treść regulaminu, z którego
jednoznacznie wynika, że wnioski dotyczące obiektów wykorzystywanych przez
wiejskie kluby nie posiadające wysokiego poziomu zaplecza kadrowego oraz szerokiej
oferty szkoleniowej nie będą mogły skorzystać z takiego dofinansowania”. Dodała, że
program „Mały Klub” był programem pilotażowym i nabór wniosków odbywał się w
momencie, gdy trwały już prace związane z modernizacją obiektów sportowych w
Studzieńcu i Kłyżowie. Radny Bajgierowicz przypomniał, że na ostatniej sesji mówił
że można było połączyć kilka inwestycji w jednym wniosku. Radny nawiązał do
wysokości kosztów budowy boisk, które zrobiono z własnych środków. Z-ca Wójta
wyjaśnił, że w tym czasie nie można było skorzystać z programu modernizacji,
ponieważ z niego mogły skorzystać duże kluby, w których są dyscypliny olimpijskie.
Radny powiedział, że za to były dodatkowe punkty. Z-ca Wójta i Pani Biały
odpowiedzieli, że był to warunek. Z-ca Wójta podkreślił że do czerwca, czyli
ogłoszenia programu „Mały Klub” nie było możliwości pozyskania dofinansowania.
Z-ca Wójta dodał, że zarzucano pracownikom, nie umieją skorzystać z
dofinansowania co potwierdził niesłuszność zarzutów kierowanych do pracowników,
że nie umieją wykorzystać dofinasowania. Nadmienił, że w Zaleszanach pozyskano
środki na budowę sali i szatni, ponieważ połączyli kilka sekcji. Natomiast co do
obiektów Sanu Rozwadów powiedział, że podlegają bezpośrednio po Miejski
Ośrodek Sportu w Stalowej Woli, który oprócz piłki nożnej ma inne sekcje sportowe
co kwalifikowało go do możliwości składania wniosków. Pani Beata Biały nawiązała
do uchwalonej strategii rozwoju gminy w czerwcu 2016 roku do której te inwestycje
nie były zgłaszane. Radny Pan Witold Pietroniec odpowiedział, że sam osobiście
zgłaszał modernizację boiska w Kłyżowie i boiska przy szkole. Pani Biały
odpowiedziała, że nie jest to określone w priorytetach, są po kolei pewne rzeczy
określone i tak zostało przyjęte, jest też infrastruktura ale po kolei są realizowane
określone inne inwestycje: przedszkole, dom kultury, drogi, strategia jest pewnym
punktem odniesienia, łatwiej jest szukać źródeł dofinansowania, jeżeli są wskazane.
Nadmieniła, że jeśli chodzi o sport to gmina ma dość dobrą infrastrukturę, były
pozyskiwane środki i jeśli chodzi o trwałość projektu, to jest problem, żeby wykazać
czy ta infrastruktura jest wykorzystywana, chodzi tu o boisko klubowe w Kłyżowie,
ponieważ nie ma sekcji i zajęć. Radny Pietroniec zapytał się czy szkoła nie korzysta z
tego boiska. Pani Biały odpowiedziała, że przy wykazywaniu do RPO sprawozdania
są zerowe. Radny Pietroniec zapytał się kto sporządza te sprawozdania. Pani Biały
odpowiedziała, że szkoła.
Radny Bajgierowicz nawiązał do przeczytanego tekstu regulaminu stwierdził, że są
to zapisy ogólne, podał za przykład kluby z B klasy, które uzyskały dofinansowanie.
Zwrócił uwagę, że klub w Pysznicy nie ma dobrego zaplecza sportowego o czym
wspomniał na ostatniej sesji. Stwierdził, że jeżeli jest możliwość dofinansowania to
należy spróbować go pozyskać i tak jak mówił wcześniej okoliczne kluby, które są
mniejsze niż nasze kluby uzyskują takie dofinansowanie. Odniósł się także do zapisu
o licznych sekcjach. Radny zasugerował, że oprócz budowy szatni w Pysznicy można
w jednym wniosku starać się również o pozyskanie środków na budowę szatni w
Jastkowicach czy dokończenie trybun w Kłyżowie Dofinansowanie można także
dostać na oświetlenie i ogrodzenie boisk. Również szkoły mogą skorzystać z takiego
dofinansowania, za przykład podał budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w
Pysznicy. Radny dodał, że na dzień dzisiejszy nasza gmina jest jedyną gminą, w
której dwa kluby mają kontenery, które służą jako szatnie. Radny powiedział, że nie

musi to być w następnym roku, można zaplanować inwestycję na następne lata. Pani
Biały poinformowała, że warunkiem do złożenia wniosku jest gotowy projekt
inwestycji, w związku z tym należy wcześniej to zaplanować, przedyskutować i
jeżeli będą środki w budżecie i rada wyrazi zgodę to nie będzie problemu z
napisaniem wniosku. Zwróciła uwagę, że jeżeli zostanie złożony wniosek nie
oznacza, że dostaniemy na pewno dofinansowanie. Radny odpowiedział, że należy
spróbować a jak nie uzyska się dofinansowania to można wtedy z własnych środków
wykonać. Radny Bajgierowicz zakończył ten temat stwierdzeniem że jakby widział,
że sąsiad potrafi coś zrobić to zapytałby się jak to zrobił. Z-ca Wójta odpowiedział, że
zarówno pracownicy jak i Wójt dogłębnie sprawdzili temat i w danym momencie nie
można było uzyskać dofinansowania co kilkakrotnie już zostało poruszane i
udowadniane. Następnie głos zabrał radny Pan Krzysztof Skrzypek, który powiedział,
że radni dyskutują nad tym tematem, z jakich programów skorzystać, kto skorzystał,
ale należy pamiętać, że te dzieci przebierają się na polu i w tych zagrzybiałych
szatniach i powinno dążyć się do rozwiązania tego problemu szatni i warunków w
jakich te dzieci się przebierają, bo to jest główny problem.
Na koniec dyskusji Przewodniczący Rady ponownie zaproponował, żeby podjąć
dyskusję na ten temat podczas omawiania projektu budżetu na przyszły rok.
 Radny pan Krzysztof Skrzypek w związku z uszkodzonym oświetleniem na łuku drogi
koło mostu w Jastkowicach spowodowanym wypadkiem drogowym zapytał czy
zakład energetyczny wymieni ten słup elektryczny czy jest to gminny temat. Dodał, że
w tym miejscu jest skręt na ulicę Bukowa i rowerzyści przejeżdżają ze ścieżki
rowerowej i przy obecnych warunkach pogodowych jest tam faktycznie
niebezpiecznie. Z-ca Wójta zapytał się Kierownika Posterunku Policji w Pysznicy czy
jest ustalony sprawca tego wypadku. Kierownik odpowiedział, że na chwilę obecną
nie. Z-ca Wójta odpowiedział, że z ubezpieczenia sprawcy wypadku będą pokryte
koszty naprawy tego słupa, w związku z powyższym jak będzie ustalony sprawca i
zostanie wyceniona naprawa to zostanie postawiony słup. Radny zapytał się czy
gmina nie może wykonać tego a później obciążyć sprawcę wypadku kosztami. Z-ca
Wójta odpowiedział, że teoretycznie można ale w tej chwili czekamy na protokół
z policji.
 Radny Pan Kazimierz Butryn zabrał głos odnośnie przeznaczenia wolnych budynków
gminnych, tj. pomieszczenia po poczcie w budynku, w którym obecnie mieści się
biblioteka a w przyszłym roku prawdopodobnie je opuści, a także niewykorzystane
pomieszczenia w byłym domu nauczyciela i ośrodku zdrowia. Dodał, że należy
zastanowić się nad zagospodarowaniem tych budynków. W związku z planowaną
budową budynku biurowego dla zakładu komunalnego stwierdził, że zakład w tych
pomieszczeniach wolno istniejących mógłby znaleźć swoją siedzibę. Z-ca Wójta
poinformował, że na chwilę obecną do pomieszczeń po poczcie biblioteka przeniosła
część swoich zasobów magazynowych, natomiast po przeniesieniu Domu Kultury do
nowego budynku zostanie przeniesiona w jego miejsce biblioteka. Następnie trzeba
będzie się zastanowić, co zrobić z budynkiem po poczcie i bibliotece, tj. czy go
wyremontować czy zburzyć, ponieważ jest niefunkcjonalny. Odnośnie pomieszczeń
opuszczonych przez państwo Breśka poinformował, że proponowano je do najmu
poczcie, którzy nie wyrazili zainteresowania. Jeszcze jest część budynku byłego USC,
ale na chwilę obecną nie ma odzewu od Policji. Z-ca Wójta nadmienił także, że
proponowano również puste pomieszczenia w ośrodku zdrowia Prezesowi zakładu
komunalnego, ale również nie wyraził zainteresowania. Odnośnie pomieszczeń w

ośrodku zdrowia stwierdził, że należałoby lepiej je zaadaptować a także dobudować
windę. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na potrzebę powiększenia bazy
lokalowej dla rehabilitacji.
 Radny Pan Witold Pietroniec zgłosił potrzebę naprawy poboczy przy przystankach
autobusowych, szczególnie na pograniczu ulicy Mickiewicza w Kłyżowie z ulicą
Wolności w Pysznicy. Po dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad
wystosowaniem do ZDP w Stalowej Woli wniosku w sprawie naprawy poboczy przy
przystankach autobusowych oraz dokończenia remontu pobocza przy Przedszkolu w
Pysznicy. Wniosek został przyjęty przez radnych (14 głosów „za”, w głosowaniu nie
brała udziału radna Pani Elżbieta Paluch, która opuściła wcześniej posiedzeniewyjście zgłoszone Przewodniczącemu Rady).
 Radna Pani Grażyna Młodożeniec zapytała się odnośnie wniosków zgłoszonych przez
nią na ostatniej sesji tj. w sprawie wyrównania poboczy dróg powiatowych na terenie
gminy oraz podsypania zjazdu z drogi wojewódzkiej ulicy Władysława Reymonta
na ulicę Polną w Brandwicy. Przewodniczący Rady odpowiedział, że w sprawie
wyrównania poboczy dróg powiatowych został wysłany wniosek do ZDP w Stalowej
Woli i nie ma jeszcze na niego odpowiedzi. Odnośnie podsypania zjazdu z drogi
wojewódzkiej ulicy Władysława Reymonta na ulicę Polną w Brandwicy Z-ca Wójta
poinformował, że w tej sprawie było już wysłane pismo do Zarządu Dróg
Wojewódzkich, który odpisał, że jest to w kwestii gminy.
 Przewodniczący Rady w związku z rozmową z Dyrektorem ZDP w Stalowej na temat
wycinki dęba w drodze powiatowej na Podlesiu w Pysznicy zapytał się czy gmina
wydała już decyzję na jego wycięcie. Z-ca Wójta odpowiedział, że ZDP wystąpił do
gminy z wnioskiem na wycięcie drzewa ale taka decyzja wymaga zgody
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w związku z powyższym
gmina wysłała takie pismo i czeka na jego opinię.
 Kierownik Posterunku Policji Pysznicy przestrzegł przed podpisywaniem umów na
telefon i podawaniu danych osobowych przez telefon oraz kradzieżami w okresie
świątecznym. Zwrócił uwagę na problem z parkingiem przy poczcie oraz zwrócił się
z prośbą o zabezpieczenie budowy drogi koło urzędu. Z-ca Wójta wypowiedział się
odnośnie zabezpieczenia budowy drogi. Powiedział, że teren jest przekazany
wykonawcy i do niego należy to zadanie a Policja powinna to wyegzekwować.
Ad 18
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVIII
sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich
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