PROTOKÓŁ NR XXXV/2017
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 20 września 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.

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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie gminy Pysznica.
Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
Podjęcie uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi, Folwarcznej i Ziarny
w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica – Etap I.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Teren usługowo - produkcyjny”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu

13.
14.

15.
16.
17.

przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Jastkowicach
im. Armii Krajowej.
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 poinformował, że pkt 15 otrzymuje nowe brzmienie tj.
„Podjęcie uchwały 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” oraz że do porządku obrad zostają dodane
kolejno punkty:
- pkt 16 „Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową im. Orła Białego w Krzakach”,
- pkt 17 „Podjęcie uchwały 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”,
- pkt 18 „Podjęcie uchwały 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”.
Pkt „Wolne wnioski i zapytania” otrzymuje nr 19, natomiast pkt „ Zamknięcie obrad sesji”
nr 20.
Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy Pysznica.
7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Pysznica.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi, Folwarcznej i
Ziarny w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica – Etap I.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Teren usługowo - produkcyjny”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia III zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pysznicy.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica.
15. Podjęcie uchwały 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.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową im. Orła Białego w Krzakach.
17. Podjęcie uchwały 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.
18. Podjęcie uchwały 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.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Nowy porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Ad 2.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Nr XXXIV został odczytany przez
Przewodniczącego Rady Gminy i przyjęty bez uwag.
Ad 3.
W skład komisji uchwał i wniosków weszli:
Radny – Witold Pietroniec
Radny – Czesław Pyz
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 „Przebudowę drogi Jastkowice-Chłopska Wola”, w którym najniższą ofertę
złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z o.
o. za kwotę 234 185,91 zł – inwestycja zostanie dofinansowana z budżetu państwa ze
środków powodziowych w kwocie 180 471 zł,
 na „Przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: Pysznica,
Jastkowice i Kłyżów - najniższa oferta Przedsiębiorstwo Budownictwa InżynieryjnoDrogowego INŻDRÓG Sp. z o. o. za kwotę 745 477,17 zł oraz na „Remont drogi odc.
Ludian – Kochany” w którym to najniższa ofertę złożyło przedsiębiorstwo Usługi
Transportowe i Remontowo-Budowlane Jan Herdzik za kwotę 214 535,60 zł,
- powołano komisję do szacowania strat za poniesione straty z powodu wiosennych
przymrozków,
- sprzedano 2 działki w Pysznicy za kwotę 127 200 zł brutto, 2 działki w Bąkowie za kwotę
62 620 brutto zł oraz 3 działki w Słomianej za kwotę 77 000 zł brutto.
Ponadto Wójt poinformował zebranych o przeprowadzonej rozmowie z przedstawicielem
gminy Bóbrka podczas której zaprosił delegację z gminy Bóbrka do gminy Pysznica na
podpisanie umowy dot. podjęcia współpracy.
Wójt również poinformował, że
najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa przez ZGK Sp. z o. o.
w Pysznicy na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w sołectwie Sudoły.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Kazimierz Butryn w związku z poruszanym na ostatnim zebraniu wiejskim
sołectwa Pysznica tematem dotyczącym budowy kanalizacji w Olszowcu zapytał się czy
istnieje zagrożenie co do realizacji zakończenia tego odcinka kanalizacji w Olszowcu. Wójt
odpowiedział, że nie ma żadnego zagrożenia. Poinformował, że były prowadzone rozmowy z
wykonawcą, ponieważ wykonawca chciał zamontować przydomowe przepompownie inne niż
te wskazane w SIWZ na co gmina nie zgodziła się, na obecną chwilę trwa montaż
przydomowych przepompowni firmy wskazanej w przetargu. Wójt wspomniał o zaistniałym
problemie w Olszowcu, ponieważ w związku w powstaniem nowych domów zgłaszają się do
gminy mieszkańcy z prośbą o podłączenie do kanalizacji w ramach robót dodatkowych.

Wójt zaznaczył, że celowym jest doprojektowanie kanalizacji i podłączenie tych
mieszkańców ale na obecną chwilę jest to niemożliwe. W związku z doniesieniami do
Prokuratury i na Policję oświadczył, że żadnych dodatkowych prac i przyłączy nie wykonano
poza projektem.
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 zapytał się jaki sprzęt planowany jest do OSP Studzieniec.
Radny Pan Kamil Kuśmider odpowiedział,
że planowany jest zakup agregatu
prądotwórczego i środków pianotwórczych.
Po dyskusji uchwała Nr XXXV/195/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca przedstawił stawki podatku od
nieruchomości proponowane przez Wójta oraz poszczególne Komisje Rady na posiedzeniach:
1. Stawka podatku od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni.
Proponowane stawki na komisjach:
Wójt 0,72 zł
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 0,72 zł
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 0,72 zł
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego 0,72 zł
Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 0,72 zł
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni.
Proponowane stawki na komisjach:
Wójt 4,63 zł
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 4,63 zł
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 4,63 zł
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego
4,63 zł
Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 4,63 zł
b.

pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
Proponowane stawki na komisjach.
Wójt 0,20 zł
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 0,20 zł
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 0,20 zł
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego
0,20 zł
Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 0,20 zł

c.

d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)

i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni.
Proponowane stawki na komisjach:
Wójt 3,04 zł
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 3,04 zł
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 3,04 zł
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego
3,04 zł
Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 3,04 zł
2. Stawka podatku od budynków i ich części:
a. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
Proponowane stawki na komisjach:
Wójt 0,40 zł
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 0,35 zł
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 0,35 zł
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego
0,35 zł
Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 0,35 zł
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od
1 m2 powierzchni użytkowej
Proponowane stawki na komisjach:
Wójt 18,00 zł
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 18,00 zł
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 18,10zł
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego 18,00 zł
Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 18,00 zł.
b.

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Proponowane stawki na komisjach:
Wójt 10,80 zł
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 10,80 zł
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 10,80 zł
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego
10,80 zł
Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 10,80 zł.

c.

d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2
powierzchni użytkowej.
Proponowane stawki na komisjach:
Wójt 4,70 zł

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 4,70 zł
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 4,70 zł
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego
4,70 zł
Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 4,70 zł.
e. pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego.
Proponowane stawki na komisjach:
Wójt 3,00 zł
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 3,00 zł
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 3,00 zł
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego
3,00 zł
Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 3,00 zł.
3. Proponowana stawka podatku od budowli wynika z ustawy i wynosi 2% ich wartości.
Proponowana stawka ustawowa została przyjęta jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady w związku z brakiem innych propozycji poddał pod
głosowanie stawki przyjęte przez Komisję Budżetu, w wyniku którego zostały przyjęte przez
radnych jednogłośnie (15 głosów „za”).
Uchwała Nr XXXV/196/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Przewodniczący Rady powiedział, że informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze
2017 r. została dokładnie omówiona na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Gminy Pysznica. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała
przedłożoną przez Wójta Gminy Pysznica informację.
Dyskusji nie było. Informacja została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało „za”).
Ad 8
Projekt uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Pysznica odczytał
Przewodniczący Rady Gminy.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXV/197/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 9
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi, Folwarcznej i Ziarny w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica – Etap przedstawił projektant Pan Morawski.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Gminy zapytał się o rzeką Pyszankę tj. czy będzie poszerzona lub
pogłębiona. Pan Morawski odpowiedział, że ten kształt przeprowadzenia nowego koryta rzeki
Pyszanka był zaproponowany we wnioskach PZMIW, ich projekt regulacji został
przeniesiony do projektu planu. Przewodniczący zapytał się również o działkę znajdującą się
bezpośrednio przy rozlewisku na rzece Pyszanka. Radna Pani Cecylia Torba nadmieniła, że
przedmiotowa działka jest zaklasyfikowana jako rolna. Radny Pan Kazimierz Butryn

zaznaczył, że jest to teren górzysty i nadawałby się pod zabudowę. Pan Morawski wyjaśnił, że
część tego terenu patrząc na studium jest możliwe do uzupełnienia zabudowy, natomiast ta
niższa część jest pozostawiona jako tereny rolne lub łąkowe, dlatego w tym miejscu na tym
etapie nie można było wprowadzić zabudowy, można było tylko doprowadzić do regulacji
granicy rzeki, granica terenów mieszkaniowych pokrywa się z granicą w planie, dalsze
przejście zabudowy spowodowałoby niezgodność planu ze studium i byłoby powodem
uchylenia takiego planu przez organ nadzoru. Nadmienił, że gdyby była taka kiedyś
konieczność to należy równocześnie albo wcześniej przeprowadzić zmianę studium na tym
terenie. Odnośnie regulacji linii brzegowej rzeki Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński dodał,
że jest to kwestia uregulowania stanu prawnego.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że jest to I etap. Pan Morawki odpowiedział, że gmina do II
etapu nie musi przystępować, dopiero wtedy jak wpłyną wnioski mieszkańców ale dopóki ten
teren nie będzie zainwestowany to będzie to trudne. Wspomniał jeszcze o jednej kwestii, tj. o
faktycznym przebiegu drogi S-74, ponieważ jeden w wariantów tej drogi przebiega niedaleko,
natomiast na chwilę obecną nie ma decyzji środowiskowej więc nie wiadomo jaki będzie jej
ostateczny przebieg, w związku z tym należy zastanowić się czy jest sens wchodzić w
zabudowę mieszkaniową, ponieważ takie tereny wolne dobrze nadają pod tereny
inwestycyjne. Wójt nadmienił, że w ostatnim czasie otrzymał zaproszenie do współpracy z
gminami woj. świętokrzyskiego w celu przyspieszenia budowy tej drogi. Pan Morawski
odpowiedział, że warto sią nad tym zastanowić oraz że na chwilę obecną w kwestii tej drogi
słyszał tylko o odcinku w Kielcach i planowanej budowie odcinka w Opatowie.
Po dyskusji uchwała Nr XXXV/198/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych (14 radnych głosowało za projektem uchwały, 1 głos „wstrzymujący się”).
Ad 10 i 11
Projekty uchwał w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Teren usługowo - produkcyjny” oraz uchwalenia III zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica przedstawił
projektant Pan Tomasz Jakowski.
W dyskusji głos zabrali:
- Z-ca Wójta zaznaczył, że w pierwszej kolejności należy podjąć uchwałę odnośnie zmiany
studium a następnie w sprawie uchwalenia planu.
- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się kto finansuje całą procedurę. Z-ca Wójta
odpowiedział, że gmina.
Po dyskusji uchwała Nr XXXV/199/2017 oraz uchwała Nr XXXV/200/2017 w wyniku
głosowania zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektami
uchwał).
Ad 12
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustanowienia oraz
szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury został omówiony na posiedzeniu
Komisji Oświaty, która nie wniosła uwag co do jego treści.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał czy na nagrody będzie planowana z góry jakaś
kwota czy w ramach wpływających wniosków będzie się na bieżąco modyfikować kwotę.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na bieżąco będzie ustalana kwota.
Po dyskusji uchwała Nr XXXV/201/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 13
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy odczytał
Przewodniczący Rady Gminy.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXV/202/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 14
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Pysznica omówił Pan Adrian Świątek - pracownik Urzędu Gminy. Podjęcie uchwały
związane jest z powstaniem nowych przystanków w Kłyżowie oraz w Pysznicy w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa pętli i zatok autobusowych oraz wiat
przystankowych w Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach przedsięwzięcia Mobilny
MOF Stalowa Wola”.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zaznaczył, że z związku z przesłanym pismem MZK
w Stalowej Woli odnośnie zaopiniowania nowego rozkładu jazdy zwrócił uwagę na jednej z
komisji na to, że dokument jest niekompletny, ponieważ brakuje w nim godzin jazdy
porannych w dni robocze. Przewodniczący Rady zaproponował aby ten temat przenieść do
wolnych wniosków.
Po dyskusji uchwała Nr XXXV/203/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłych na sesję gości tj. Starostę
Stalowowolskiego Pana Janusza Zarzecznego oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w
Stalowej Woli Pan Piotra Śliwińskiego. Następnie poinformował zebranych o powstałych
komplikacjach odnośnie przebudowy drogi powiatowej Nr 10-19R na odcinku KłyżówJastkowice. W celu wyjaśnienia tego tematu oddał głos Staroście.
Starosta Stalowowolski poinformował, że ogłoszono konkurs na wykonanie projektu całości
tej drogi, zgłosiła się tylko jedna firma, która została wybrana, jednak projektant nie zdążył
zrobić projektu na cały odcinek, w związku z tym powiat jest zmuszony na złożenie wniosku
na przebudowę tylko odcinka przedmiotowej drogi tj. od skrzyżowania koło cmentarza w
Pysznicy do Jastkowic – w stronę Musikowa - odcinek 3 km 900 m. Stwierdził, że w
pewnym stopniu jest to korzystna sytuacja, ponieważ jeśli powiat chciałby wykonać całość tej
drogi to nie byłby w stanie udźwignąć tego zadania, ponieważ jest to za duże zadanie, kwota
z kosztorysu inwestorskiego wynosiłaby około 18 mln zł , natomiast dofinansowanie można
byłoby uzyskać maksymalnie około 3 mln zł. Dzieląc to na 3 odcinki można uzyskać
dofinansowanie do każdego odcinka w granicach około 7-8 mln zł do całości zadania.
Starosta nadmienił, że w I etapie planowana jest także przebudowa mostu w Jastkowicach.
Radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się czy w I etap będzie obejmował przebudowę
skrzyżowania koło cmentarza w Pysznicy. Starosta odpowiedział, że przebudowa
skrzyżowania oraz przebudowa drogi w kierunku centrum Pysznicy będzie planowana do
wykonania w II etapie. Starosta poinformował również, że będą remontowane drogi
powiatowe w lasach we współpracy z Lasami Państwowymi. Następnie na prośbę Starosty
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli Pan Piotr Śliwiński poinformował o
planowanym remoncie odcinka drogi Ruda Jastkowska- Kuziory przez las, tj., że jest po
wstępnych rozmowach z Nadleśnictwem Janów Lubelski odnośnie remontu odcinka w/w
drogi, które jest zainteresowane remontem tej drogi i wstępnie deklaruje wspólną realizację
tego zadania. Dodał, że w przyszłym roku planuje się wyprostowanie spraw ewidencyjnych
oraz przygotowanie dokumentacji projektowej natomiast w 2019 roku złożenie wspólnie z

Nadleśnictwem wniosku do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o dofinansowanie
remontu tego odcinka drogi.
W dyskusji głos zabrali:
- radna Pani Grażyna Młodożeniec poruszyła temat remontu drogi powiatowej BrandwicaJastkowice, ponieważ ten odcinek drogi jest bardzo niebezpieczny między innymi dla dzieci
uczęszczających do szkoły, ponieważ nie ma chodników, droga jest wąska, pobocza po
większych ulewach są powybijane a w okresie zimowym po odśnieżaniu w ogóle nie ma
pobocza, poza tym przez tą drogę przejeżdżają często tiry, które stwarzają zagrożenie dla
uczestników ruchu a zgłaszane w związku z tym interwencje nie przynoszą skutków.
Radna w związku z tym, że jest już wykonany projekt na remont tej drogi zapytała kiedy
planowany jest jej remont i czy istnieje możliwość dofinasowania tego zadania. Starosta
potwierdził, że jest wykonany projekt, który to czeka na swoją realizację i jeśli będzie tak
wola gminy Pysznica to przystąpi się do jego realizacji. Zaznaczył także, że pomimo, iż
wyremontuje się tą drogę to i tak będzie tam wąsko, ponieważ ogrodzenia znajdują się przy
samej drodze i nie ma miejsca na jej poszerzenie. Nadmienił, że koszt remontu to ok 3,5 mln
zł, w tym dofinasowanie 50 % -tj. ok 1,7 mln zł, czyli powiat i gmina muszą po 850 000 zł
dołożyć do tej inwestycji. Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Rada Gminy Pysznica
zdecydowała aby w pierwszej kolejności wyremontować drogę powiatową na odcinku
Kłyżów-Jastkowice.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek z związku z informacją, że będzie wykonany prawoskręt na
rondzie przy wjeździe od Pysznicy do Stalowej Woli zapytał kiedy będą rozpoczęte tam
prace. Radny zapytał się także czy coś zmieniło się w kwestii wjazdu od strony Pysznicy na
obwodnicę Stalowej Wolej oraz poruszył temat odwodnienia ulicy Mickiewicza Jastkowicach
w rejonie tartaku, tj. czy są podejmowane jakieś działania w tej sprawie. Starosta odnośnie
prawoskrętu poinformował, że powiat podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie
prawoskrętu, który będzie wykonany do końca listopada tego roku. W kwestii wykonania
łącznika obwodnicy od strony Pysznicy Starosta poinformował, że wszystko wskazuje na to,
że ten łącznik powstanie, ponieważ w tej sprawie odbył rozmowę z Dyrektorem Gabinetu
Ministra Adamczyka i Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
Rzeszów oraz, że na następnym spotkaniu, które odbędzie się 22 września Dyrektor
zobowiązany jest do przedstawienia ostatecznej koncepcji projektu.
Starosta zaznaczył, że tu jest duża zasługa posła Rafała Webera i Prezydenta Stalowej Woli.
Odnośnie zapytania dotyczącego odwodnienia ulicy Mickiewicza Jastkowicach w rejonie
tartaku informacji udzielił Dyrektor ZDP. Poinformował, że wykonanie tego zadania jest
czasochłonne, w obecnej chwili dokumentacja jest na etapie wydania pozwolenia
wodnoprawnego, do końca października zostanie złożony wniosek na wydanie pozwolenia na
budowę, planowana realizacja inwestycji jest na wiosnę w przyszłym roku, uzależnione jest
to od pozyskania funduszy.
- radny Pan Czesław Pyz zwrócił uwagę odnośnie prac związanych z uzupełnieniem
zaniżenia na ulicy Mickiewicza w Jastkowicach, które w ostatnim czasie niedostatecznie
zostały wykonane. Radny zgłosił także potrzebę położenia nakładki na ulicy ul. 1000 – lecia
w Jastkowicach na odcinku ok. 550 m. Dyrektor ZDP co da zaniżeń na ulicy Mickiewicza
uspokoił radnego, wyjaśniając, że ostatnio te prace wykonano punktowo, natomiast docelowo
w najbliższym planowane jest uzupełnienie tego zaniżenia innym sposobem tj. maszynowo.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał się Dyrektora czy temat dot. wyasfaltowania wjazdu z
nowo wybudowanej drogi gminnej na drogę powiatową (ul. Wł. Szubargi), który zgłaszał
będzie załatwiony z tym samym wykonawcą co będzie uzupełniał zaniżenie na ulicy
Mickiewicza. Dyrektor odpowiedział, że będę chciał to załatwić.
Odnośnie położenia nakładki na ulicy ul. 1000 – lecia w Jastkowicach Dyrektor
poinformował, że jeżeli zostaną środki z przetargów i nie będzie zimy w listopadzie to

postara się to wykonać. Nadmienił, że w poprzednich latach położono nakładkę na jednym
odcinku tej drogi.
- Dyrektor szkoły w Jastkowicach Pan Bogdan Dziuba w związku z remontem drogi
powiatowej na odcinku Pysznica-Jastkowice zapytał się czy przy przejściu dla pieszych koło
szkoły jest zaprojektowana sygnalizacja świetlna na żądanie. Dyrektor ZDP odpowiedział, że
jest zaprojektowana korekta skrzyżowania tj. że będzie przesunięte, natomiast przejście
będzie wyposażone w znaki aktywne, czyli znaki trzeciej generacji, które będą bardziej
widoczne. Dodał, że trzy przejścia dla pieszych, które znajdują się wzdłuż drogi powiatowej
w Jastkowicach będą wyposażone w takie znaki.
- radny Pan Kazimierz Butryn wypowiedział się odnośnie remontu drogi powiatowej w
centrum Pysznicy, tj. że na początku kadencji powiatu ścieżka rowerowa została oddana do
użytku, odcinek przez centrum Pysznicy, który nie został zakończony ze względu na trwałość
projektu powiat przyjął do realizacji i obiecał w najbliższym czasie wykonać, upłynęło 2 lata
ścieżka nadal jest nieskończona i teraz była okazja aby do wniosku tego projektu dołączyć
ten odcinek przez centrum. Radny zapytał się kiedy powiat zamierza dokończyć to zadanie
i jaka jest przyjęta koncepcja przebiegu ścieżki tj. czy jest prawdą przeniesienie istniejącego
chodnika na lewą stronę a ścieżki na prawa stronę, ponieważ według niego jest nielogiczne
między innymi ze względu na położenie MOR-u po lewej stronie.
Dyrektor ZDP wyjaśnił, że zakres prac przez centrem Pysznicy jest realizowany jako odrębne
zadanie projektowe, które jest realizowane w oparciu o zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej, czyli jest to całkiem inna procedura niż były objęte odcinki od Kłyżowa do
Pysznicy i z Pysznicy do Jastkowic. Wykonanie samej ścieżki rowerowej na tym odcinku w
tym momencie jest niemożliwe z uwagi na to, że podstawowym elementem projektu jest
odwodnienie tej drogi, czyli budowa kanalizacji deszczowej co wiąże się z rozbiórką drogi,
częściową rozbiórką nawierzchni i podbudowy. Natomiast co do lokalizacji tej ścieżki na
dzień dzisiejszy nie chce się ostatecznie wypowiadać bo dokumentacja projektowa jest w
trakcie wykonywania, mogą zajść jeszcze jakieś zmiany, nie ma zakończonej procedury
wydania pozwolenia wodnoprawnego, która też warunkuje pewne rozwiązania. Dodał, że
jeżeli projekt będzie na finiszu to będzie wiadomo jakie jest ostateczne rozwiązanie jest
zastosowane, które to zostanie przedłożone gminie wraz z uzasadnieniami od projektanta.
Zaznaczył, że na tym odcinku jest ponad 20 działek do wydzielenia, które będą wymagały
wykupu a to są kolejne pieniądze, które będzie powiat musiał wyłożyć a one nie obejmują
dofinasowania, na samym rondzie jest około 15 działek do podzielenia aby wyodrębnić te
wszystkie elementy przy realizacji ronda. Dyrektor dodał także, że będą zaprojektowane
prawoskręty. Odnośnie terminu zakończenia projektu poinformował, że jest po terminie, na
dzień dzisiejszy naliczane są dla tego projektanta stawki kary więc w jego interesie jest jak
najszybsze dokończenie, do końca października projekt powinien być zakończony i wtedy
będzie można złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, którego
proces trwa do 3 miesięcy, także ostateczna decyzja zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej będzie wydana do końca lutego przyszłego roku, jeżeli będzie kompletna
dokumentacja i jak Starosta powiedział będzie wola samorządu gminy i powiatu to będzie
można złożyć we wrześniu wniosek o dofinasowanie w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Starosta dodał, że cały czas są prowadzone konsultacje z
projektantem, to nie takie proste sprawy, ponieważ do wykupu są działki, jest to
skomplikowane, jak będzie ostateczna koncepcja projektu to na pewno na forum Rady
zostanie przedstawiona.
- radna Pani Elżbieta Paluch wyraziła swoje spostrzeżenie odnośnie remontu drogi
powiatowej w pierwszej kolejności odcinka Pysznica- Jastkowice, ponieważ według niej
priorytetem powinno być centrum gminy, gdzie nie ma ścieżki rowerowej, znajduje się
niebezpieczne przejście dla pieszych koło poczty, gminy i Sparu, z którego korzystają tez

dzieci uczęszczające do szkoły. Radna dodała, że jest zdziwiona taką decyzją, ponieważ
remont należało rozpocząć od centrum Pysznicy albo od początku drogi, czyli od Kłyżowa.
Starosta odpowiedział, że jak wcześniej powiedział projekt jest na ten odcinek a to jest
podstawowa rzecz działania. Dodał, że dla niego jako Starosty nie ma znaczenia skąd zacznie,
ważne żeby skończyć, bo docelowo chce skończyć całą drogę. Zaznaczył, że jeśli nie złoży
się wniosku na ten odcinek to nie zrobi się nic.
Radna zwróciła uwagę na potrzebę lepszego oznakowania przejścia dla pieszych koło poczty.
Dyrektor ZDP odpowiedział, że przy jesiennym przeglądzie dróg powiatowych w zakresie
oznakowania, który to odbywa się przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Stalowej
Woli zwróci uwagę na to uwagę, zwróci uwagę także na częstsze kontrole prewencyjne
Policji w tym miejscu. Dodał, że same znaki nie uchronią przed zdarzeniami, jeżeli nie
będzie samodyscypliny wśród użytkowników tej drogi. Nadmienił, że pod uwagę weźmie się
również przejście przy przedszkolu.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź ZDP na wniosek Rady w sprawie
uzupełnienia remontu dróg powiatowych min. uzupełnienia zaniżenia na ulicy Mickiewicza
w Jastkowicach. Przewodniczący w związku brakiem pytań podziękował Staroście
i Dyrektorowi ZDP za przybycie i i udzielenie informacji.
Ad 15
Projekt uchwały 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 odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Dyrektor szkoły Pan Dziuba dodał, że zasadnym jest nadanie tej nazwy i zwrócił się z prośbą
do Rady o podjęcie tej uchwały.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXV/204/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). Dyrektor podziękował radnym
za podjęcie przedmiotowej uchwały.
Ad 16
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im.
Orła Białego w Krzakach odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXV/205/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 17
Projekt uchwały 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 odczytał
Przewodniczący Rady Gminy.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXV/206/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 18
Projekt uchwały 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 odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXV/207/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 19.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał następujące pisma:
1) Prośba mieszkańców ulicy Piaskowej w Jastkowicach (o doprowadzenie
instalacji kanalizacyjnej do ich posesji. Przewodniczący Rady dodał, że
wniosek przedstawił informacyjnie, ponieważ należy skonsultować z zakładem
komunalnym czy istnieje możliwość podłączenia kanalizacji;
2) Pismo z MZK Sp. z o. o. w Stalowej Woli odnośnie rozpatrzenia propozycji
zmian w rozkładzie jazdy linii nr 17 w związku z budową zatok autobusowych
przy ulicy Krętej w Pysznicy i przy ulicy Błońskiej w Kłyżowie wraz z
odniesieniem się co do kwestii poniesienia kosztów związanych ze zmianami
Z-ca Wójta odpowiedział, że w związku z poprzednią sytuacją MZK ma
obowiązek konsultować z gminą wszystkie sprawy dot. rozkładu jazdy i z
związku z powyższym informuje nas o tym. Odnośnie poniesienia kosztów
poinformował, że jest to sprawa porozumienia Prezydenta Stalowej Woli
z Wójtem. Radny Pan Witold Pietroniec ponownie zwrócił uwagę na to, że
przesłany dokument, tj. rozkład jazdy jest niekompletny. Z-ca Wójta
odpowiedział, że tą uwagę wyjaśni.
 Dyrektor szkoły w Jastkowicach Pan Bogdan Dziuba zgłosił potrzebę dołożenia 2
kursów MKS do Chłopskiej Woli tj. około godz. 7.00 i 14.00, z którego korzystałby
dzieci uczęszczające do szkoły w Jastkowicach oraz młodzież do szkół średnich.
Zapytał się czy istnieje taka możliwość. Z-ca Wójta odpowiedział, że wiąże się to na
pewno ze zmianą rozkładu jazdy i finansami, jeśli Rada wyrazi zgodę i MZK
przedstawi swoje koszty, to nie widzi przeszkód.
 Radny Pan Kazimierz Butryn zgłosił potrzebę odwodnienia parkingu przy szkole w
Pysznicy oraz docelowe jego wyasfaltowanie. Radny zapytał się kto jest
użytkownikiem garażu znajdującego się za ośrodkiem zdrowia. Z-ca Wójta
odpowiedział, że gmina. Radny zwrócił uwagę na zaniedbanie tego budynku.
Stwierdził, że należy go wyremontować. Radny zwrócił również uwagę na koszenie
poboczy przy drogach gminnych, ponieważ większość jest koszona ale są miejsca
gdzie nie, chodzi konkretnie o ulicę Krętą w Pysznicy, w rejonie stadionu i szkoły.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że każdy właściciel powinien zadbać o pobocze
przed swoją posesją, powołał się na podjętą przez Radę uchwałę w sprawie
utrzymania porządku na terenie gminy. Odnośnie odwodnienia parkingu Z-ca Wójta
poinformował, że należałoby odwodnić go poprzez wykopanie rowu po drugiej stronie
drogi, natomiast zamiast jego wyasfaltowania zasadnym byłoby wykonanie go w
systemie płyt jumbo.

Ad 20
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXV sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gorczyca

