PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 6 października 2017 r.
W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja na temat połączenia drogi powiatowej nr 1024R z obwodnicą Stalowa Wola
–Nisko i podjęcie stanowiska.
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: Bogusław Drąg oraz Kazimierz Tofil –
nieobecność usprawiedliwiona), wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad 2.
Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez
radnych jednogłośnie
Ad 3.
Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Pan Ryszard Anders odczytał projekt
wspólnego stanowiska w sprawie połączenia obwodnicy Stalowej Woli i Niska z drogą
powiatową nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli.
W dyskusji głos zabrali:
Pani Janina Sagatowska Senator RP w swoim wystąpieniu podkreśliła wagę spotkania
samorządów lokalnych w kluczowej sprawie dotyczącej naszego regionu. Uważa, że jest to
piękne dopełnienie obchodów 80 rocznicy Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Zaznaczyła, że dzisiejsze otwarcie komunikacyjne stanowi ważny krok dla przyszłości miasta
i okolic. Jest to wspólne i odpowiedzialne działanie Rady Powiatu Stalowowolskiego, Rady
Gminy Pysznica i Rady Miejskiej w Stalowej Woli.
Stwierdziła, że jest bardzo dużo samochodów, mamy wielki rozwój państwa, naszych "małych
ojczyzn", że teraz trzeba myśleć o kolejnych sprawach, a w przyszłości być może o budowie
trzeciego mostu na rzece San.
Według jej opinii jest to bardzo budujące, że samorządy jednoczą się do wykonania wspólnego
dzieła, jakim jest połączenie obwodnicy Stalowej Woli i Niska z drogą powiatową ul.
Czarnieckiego w Stalowej Woli.
Poinformowała, że razem z Panem Rafałem Weberem Posłem na Sejm RP podejmują działania
zmierzające do dalszego rozwoju naszego regionu.
Pani Senator RP podziękowała samorządom za trud włożony w rozwój regionu.
Przypomniała dobrą współpracę z samorządem Stalowej Woli, kiedy Prezydentem Miasta był
Pan Alfred Rzegocki.

Zwróciła uwagę na to, że jest to wydarzenie historyczne zmierzające do docelowego
rozwiązania komunikacyjnego w obrębie powiatu stalowowolskiego.
Głos zabrał Pan Rafał Weber Poseł na Sejm RP. Powitał wszystkich zaproszonych gości.
Podziękował Panu Lucjuszowi Nadbereżnemu Prezydentowi Miasta Stalowej Woli za
inicjatywę organizacji wspólnego spotkania Radnych trzech samorządów. Podkreślił, że to
pierwsze tego typu spotkanie i dobra praktyka na przyszłość do podejmowania wspólnych
działań. Ze swojej strony zadeklarował, że będzie wspierał działania samorządów w sprawach
ważnych dla mieszkańców.
Poinformował Radnych, że w czasie spotkania z Panem Andrzejem Adamczykiem Ministrem
Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie oraz przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, prowadzone były rozmowy dotyczące budowy obwodnicy Stalowej
Woli i Niska. W niedługim czasie po spotkaniu, zintensyfikowane działania wszystkich
zainteresowanych stron doprowadziły do podpisania w dniu 30.08.2017 r. umowy na realizację
obwodnicy i łącznika z drogą powiatową nr 1024R.
Oświadczył, że tego dnia spotkał się z Panem Ministrem Adamczykiem, który wydał
dyspozycję w sprawie realizacji zadania. Kilka dni później Pan Minister Adamczyk przyjechał
do Stalowej Woli wraz z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w celu
monitorowania wspomnianej inwestycji, bardzo ważnej dla naszego regionu. Omówiono
kwestie budowy łącznika wraz z usytuowaniem skrzyżowania aby poprawić bezpieczeństwo i
warunki na drogach lokalnych i zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców powiatu.
Na spotkaniu dnia 14.09.2017 r. dokonano ustaleń odnośnie realizacji łącznika, zmiany decyzji
środowiskowych i zwiększenia środków na jego realizację.
Dnia 22.09.2017 r. w Stalowej Woli odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Stalowej Woli,
gdzie zapadły pozytywne decyzje dotyczące realizacji zadania. Kolejne spotkanie z Panem
Ministrem Andrzejem Adamczykiem odbyło się w Warszawie. Wtedy postanowiono, że
samorządy lokalne zainteresowane sprawą powinny się spotkać i ustalić wspólne stanowisko.
Starosta Powiatu Stalowowolskiego kierował pisma do Ministerstwa, jednak brakowało
wspólnego stanowiska samorządów.
Pan Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta zaproponował spotkanie w gronie trzech
samorządów zainteresowanych budową łącznika. Wszystkie działania zmierzają do
zwiększenia środków na inwestycję budowy obwodnicy o środki konieczne na realizację
łącznika.
Pan Rafał Weber Poseł na Sejm RP zwrócił się z prośbą o podjęcie stanowiska w sprawie
połączenia obwodnicy Stalowej Woli i Niska z drogą powiatową ul. Czarnieckiego, które
będzie pomocne w realizacji zadania.
Ponadto Pan Rafał Weber poinformował o realizacji 4 odcinków dróg w gminie Zaleszany,
modernizacji drogi Nr 77 w Stalowej Woli a także o przebudowie sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i KEN, przy pomocy środków rządowych. Oświadczył, że jest
członkiem Komisji Infrastruktury w Sejmie RP i na ile jest to możliwe stara się o środki na
realizację zadań w naszym regionie. Poinformował, że będą realizowane również inwestycje
kolejowe w tej części Polski.
Pan Janusz Zarzeczny Starosta Powiatu Stalowowolskiego oświadczył, że jest to jedno z
najważniejszych wydarzeń w powiecie stalowowolskim, sprawa bardzo ważna dla Gminy
Pysznica i dla Miasta Stalowej Woli. Podpisana umowa świadczy o tym, że jest możliwość
połączenia obwodnicy Stalowej Woli i Niska z drogą powiatową ul. Czarnieckiego.
Pan Janusz Zarzeczny podziękował Panu Rafałowi Weberowi Posłowi na Sejm RP za rozmowy
na forum rządu a także za wszelkie działania zmierzające do realizacji zadania bardzo
potrzebnego dla tego regionu. Podziękował również Panu Lucjuszowi Nadbereżnemu

Prezydentowi Miasta za wszystkie starania w tym zakresie. Jest to również uhonorowanie
wspólnego głosu samorządów Stalowej Woli, Pysznicy i Powiatu Stalowowolskiego. Uważa,
że wspólne sprawne działania doprowadziły do realizacji tego przedsięwzięcia.
Pan Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta podziękował wszystkim samorządom za wspólne
spotkanie w sprawie bardzo ważnej dla mieszkańców części powiatu stalowowolskiego.
Podziękował Pani Senator RP Janinie Sagatowskiej oraz Panu Posłowi na Sejm RP Rafałowi
Weberowi za zaangażowanie i skuteczne działania na rzecz rozwoju naszego regionu.
Podziękował Radnym Powiatu Stalowowolskiego za realizację inwestycji w Szpitalu
Powiatowym, inwestycji bardzo ważnych dla pacjentów szpitala, oraz za wspólne działania
dotyczące modernizacji dróg na terenie miasta.
Podziękował Radzie Gminy Pysznica za realizację wspólnych projektów inwestycyjnych
finansowanych ze środków europejskich.
Następnie głos zabrał Pan Zygmunt Cholewiński Radny Powiatu Stalowowolskiego.
Podziękował parlamentarzystom z naszego regionu za starania na rzecz budowy obwodnicy
Stalowej Woli i Niska oraz budowy łącznika. Stwierdził, że jest to strategiczne rozwiązanie
komunikacyjne dla tej części powiatu.
Pan Cholewiński oświadczył, że budowa trzeciego mostu na rzece San jest koniecznością. W
sytuacji katastrofy budowlanej lub jakiegokolwiek zdarzenia na innym moście, strona
wschodnia powiatu będzie zablokowana.
Dodał, że kiedy planowano budowę mostu mówiono, że do mostu na Sanie zjeżdżałoby się z
ulicy Chopina na wysokości rozwadowskiej górki i wjeżdżałoby się do Chłopskiej Woli.
Zrezygnowano z tych planów ponieważ most nie znalazł się na liście do dofinansowania w
Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim.
W tej sytuacji obecnie proponowane rozwiązanie jest bardzo pożądane a podjęcie decyzji o
realizacji prawoskrętu z ul. Czarnieckiego do ul. Poniatowskiego jest bardzo trafne.
Podziękował za realizację inwestycji w imieniu mieszkańców gminy Pysznica. Ma nadzieję, ze
budowa obwodnicy będzie końcowym etapem
rozwiązania komunikacyjnego w rejonie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego.
Pan Mariusz Kunysz Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli wyraził swoją sugestię odnośnie
projektu stanowiska tj. jego zdaniem stanowisko powinno zakończyć się zdecydowanym
stwierdzeniem, należałoby zapisać, iż władze samorządowe oraz parlamentarzyści w dalszym
ciągu będą czynili starania w tej kwestii.
Radny zwrócił uwagę, że proponowane rozwiązanie jest bardzo pożądane przez mieszkańców
tej części powiatu stalowowolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego zaproponował Radnemu aby zgłosił swoje
ewentualne uwagi, które zostaną poddane pod głosowanie. Radny nie zgłosił uwag.
Pan Lucjusz Nadbereżny stwierdził, że w przedstawionym stanowisku zostały zawarte
najważniejsze intencje dotyczące połączenia obwodnicy Stalowej Woli i Niska z drogą
powiatową ul. Czarnieckiego. Dodał, że treść stanowiska zostanie zredagowana pod względem
stylistycznym.
Pan Stanisław Sobieraj Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli podziękował Pani
Senator RP Janinie Sagatowskiej oraz Panu Posłowi na Sejm RP Rafałowi Weberowi za
działania zmierzające do poprawy układu komunikacyjnego w naszym regionie, przede
wszystkim za działania w sprawie realizacji obwodnicy Stalowej Woli i Niska oraz łącznika z

drogą powiatową, a także za wszystkie działania podejmowane dla Stalowej Woli i Powiatu
Stalowowolskiego.
Pan Józef Gorczyca Przewodniczący Rady Gminy Pysznica podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, a także podziękował za dobrą współpracę
lokalnych samorządów.
Po dyskusji Rada Gminy Pysznica w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła stanowisko
w sprawie połączenia obwodnicy Stalowej Woli i Niska z drogą powiatową nr 1024R
ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli (13 głosów „za”).
Stanowisko w sprawie połączenia obwodnicy Stalowej Woli i Niska z drogą powiatową nr
1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli stanowi załącznik do protokołu.
Wspólne stanowisko lokalnych samorządów zostało skierowane do Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

Ad 4
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVI sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gorczyca

