PROTOKÓŁ NR XXX/2017
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 16 marca 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.

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 uchwał zmieniających uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2017 roku”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pysznica na lata 2017-2021.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pysznica
z Gminą Janów Lubelski porozumienia o wspólnej realizacji zadania polegającego na
wyznaczeniu i oznakowaniu szlaku rowerowego łączącego Gminę Pysznica z Gminą
Janów Lubelski.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2012-2016 Gminy Pysznica za rok 2016.
Wysłuchanie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pysznica.
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 przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez
radnych jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy w związku z obchodzonym 11 marca ogólnopolskim
Dniem Sołtysa złożył wszystkim sołtysom z terenu gminy życzenia
.
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. Poinformował radnych, że:
- rozstrzygnięto otwarte konkursy:
 na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych
rodzin i osób związanych z wydawaniem żywności dla mieszkańców z terenu gminy
Pysznica, który wygrał PPKS w Stalowej Woli, umowa na kwotę 4 000 zł,
 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
w wyniku, którego kluby sportowe z terenu gminy otrzymały następujące dotacje:
Pysznica- 59 000 zł, Jastkowice – 49 000 zł oraz Kłyżów – 44 000 zł;
- ogłoszono przetarg na „Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach
stanowiących własność Gminy Pysznica w 2017 roku”,
- sprzedano działkę gminną położoną w miejscowości Bąków za kwotę 30 400, 00 zł brutto,
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę tj. wykonanie nawierzchni
asfaltowej na następujących drogach stanowiących własność gminy: ul. Polna i ul. Leśna
w Krzakach, ul. Rzeczna w Kłyżowie, ul. Ruda Nowa w Jastkowicach oraz ul. Jagodowa,
ul. Słowackiego, ul. Modrzewiowa i ul. Podorenda w Pysznicy, z tego ul. Leśna w Krzakach,
jeśli zakwalifikuje się wniosek zostanie wykonana z dofinasowania w ramach programu
usuwania skutków popowodziowych tak jak i ul. Bukowa w Jastkowicach (od oczyszczalni
ścieków do Chłopskiej Woli)|,
- zaktualizowano kosztorys inwestorski na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Pysznica-Olszowiec etap II, wkrótce zostanie ogłoszony przetarg
na wykonanie odcinka kanalizacji do kapliczki w Olszowcu.
Ponadto Wójt poinformował zebranych odnośnie złożenia przez ZGK Sp. z o. o. w Pysznicy
wniosku na dofinasowanie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sudoły, który obecnie
jest w ocenie.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec w związku z kanalizacją i V aktualizacją Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych zapytał Wójta czy Kłyżów jest ujęty w aglomeracji
i uwzględniony przy RLM. Wójt odpowiedział, że nie jest ujęty. Zaznaczył, że z powodu
braku aglomeracji przepadł wspólny wniosek z gminą Zaleszany na rozbudowę kanalizacji
w Olszowcu. Wójt nadmienił, że z powodu braku aglomeracji gmina nie może się starać o
dofinansowanie na budowę kanalizacji z programu RPO. Radny zapytał się czy nie da się ująć
miejscowości Kłyżów w aglomeracji. Wójt odpowiedział, że nie spełniamy wymogów,
ponieważ nie mamy wymaganego wskaźnika koncentracji aglomeracji na kilometr, czyli nie
mamy tyle mieszkańców na kilometr, mamy puste przebiegi. Radny zaznaczył, że pomiędzy
Pysznicą, Olszowcem a Kłyżowem nie ma pustych przebiegów. Wójt odpowiedział, że
kanalizacja wykonywana jest także przy ulicy Sportowej a aglomerację liczy się na każdy
kilometr wykonanej sieci głównej.
Radny poprosił także Wójta o udzielenie informacji na temat placu zabaw w Kłyżowie. Wójt
poinformował, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli wniósł
zastrzeżenia co do usytuowania placu zabaw, wszczął sprawę z urzędu wydając
postanowienie na które Gmina złożyła zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Rzeszowie. Dodał, że sprawa jest w toku.
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 Łukasz Bajgierowicz zadał pytanie odnośnie wykonania budynku gospodarczego
na centrum sportowym w Pysznicy. Wójt odpowiedział, że będzie to budynek z płyty BaasPanel o wymiarach 2,40 na 5,40 m, zostanie postawiony po przeciwnej stronie transformatora
i będzie przeznaczony na sprzęt gospodarczy dla instruktora, który prowadzi tam działalność.
Radny zapytał czy nie lepiej byłoby postawić coś większego, żeby pomieścić szatnię, która
przydałaby się na centrum. Wójt odpowiedział, że nie, ponieważ wtedy należałoby wykonać
dokumentacę projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę a także zatrudnić osobę,
natomiast ten budynek będzie wykonany na zgłoszenie. Radny zapytał czy trwałość projektu
już minęła i ktoś musi być zatrudniony w tym momencie na centrum. Wójt odpowiedział, że
trwałość projektu minęła ale instruktorzy są nadal zatrudnieni przez Dom Kultury.
- radny Pan Kazimierz Butryn nawiązał do istotnych zmian w budżecie, tj. do dużej kwoty
3 600 000 zł oraz rozległego wykazu zadań i inwestycji, w którym według niego zabrakło
niektórych pomysłów min. to o czym wspomniał radny Bajgierowicz, ponieważ ten obecny
budynek szatni na boisku w Pysznicy nie spełnia swojego zadania, zasugerował aby
wybudować nową szatnię, przebudować obecną szatnię, część przenieść na centrum sportowe,
gdzie mogłaby służyć jako pomieszczenie gospodarcze a dla drugiej połowy znaleźć inną
lokalizację np. w sołectwie Bąków. Nadmienił, że w tym miejscu przy zmianach w budżecie
powinna znaleźć się budowa szatni. Dodał także, że zadań jest dużo nad którymi trzeba
dyskutować, ponieważ nie wszystkie są pierwszej potrzeby. Wójt zapytał się radnego które
zadania są niepotrzebne. Radny odpowiedział, że ta końcówka zmian w budżecie, które są
potrzebami ostatniego rzędu, czyli budynek z Baas-Panel oraz budowa siłowni zewnętrznych.
Wójt wyjaśnił, że na te zadania, czyli budowę siłowni można uzyskać środki unijne, zapytał
czy ma w ogóle nie realizować tego projektu. Radny zapytał Wójta które z tych zadań będą
finansowane w całości z budżetu gminy a które ze środków pomocowych i czy nie dałoby się
wkomponować budowy szatni w ten projekt. Wójt odpowiedział, że nie można, ponieważ te
środki są przeznaczone na upowszechnianie i rekreację sportu. Dodał, że usunięto boisko w
Kłyżowie z tego projektu bo się nie kwalifikuje na dofinansowanie, ponieważ będzie
wykonywane nawodnienie. Radny powiedział, że z tego co słyszał na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Pysznica odnośnie boiska w Kłyżowie, jeśli
byłoby dofinasowanie z zewnątrz to był i tak odległy termin jego realizacji,. Wójt powiedział,
że radny nie słuchał wszystkiego co mówił tj., że boisko nie kwalifikuje się do pozyskania
środków z zewnątrz z tego projektu. Radny powiedział, że nie było na to czasu na Komisji
Budżetu, następnie z związku z tym zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady dodając że nie
planuje się tak pracy komisji przy takim zakresie zadań, żeby jedną komisję zrobić przed
drugą na godzinę. Przewodniczący Rady odpowiedział, że zostali wybrani przewodniczący
poszczególnych komisji i oni powinni między sobą uzgadniać prace swoich komisji.
Zasugerował radnemu żeby zapytał się przewodniczących poszczególnych komisji. Następnie
Radny Butryn dodał, że zamiast klimatyzacji w urzędzie czy ogrodzenia boiska w Podborku,
które mogą poczekać w tym miejscu powinna znaleźć budowa boiska o nawierzchni sztucznej
przy szkole w Pysznicy. Przewodniczący Rady zapytał radnego czego nie składał tych
wniosków na Komisji Budżetu, ponieważ był obecny również Wójt na tej komisji i był czas
na składanie tych wniosków oraz zwrócił uwagę co do ogrodzenia boiska w Podborku, że
tam są sprzedawane działki i tym mieszkańcom też należy coś zrobić. Radny odpowiedział,
że nie było kiedy, ponieważ następna komisja czekała już na swoje posiedzenie. Wójt
nadmienił, że nic nie przeszkadzało aby dwie komisje naraz obradowały. Przewodniczący

potwierdził słowa Wójta. Następnie Radny Butryn zapytał Wójta jakie zadania będą
wykonane w ramach przeznaczenia w budżecie kwoty 40 000 zł na remont budynku USC.
Wójt odpowiedział, że elewacja tego budynku. Radny poddał pod wątpliwość wykonanie
tego zadania. Wójt wyjaśnił ze tłumaczył na komisjach, że policja wystąpiła z wnioskiem o
remont tego budynku, więc należy najpierw poprawić estetykę zewnętrzną budynku a później
wejść z pracami do środka budynku.. Radny zasugerował, że nie ma sensu inwestować
środków w wygląd zewnętrzny budynku, należy zrobić to co jest konieczne, czyli wystarczy
przykleić te płytki, które odpadły, ponieważ budynek nie ma dobrej izolacji a po za tym i tak
pochłonął już dużo pieniędzy.
Następnie radny Pan Witold Pietroniec stanął w obronie radnego Butryna, powiedział, że od
pracy komisji są przewodniczący komisji ale Przewodniczący Rady powinien wziąć pod
uwagę zakres materiału, który był na komisji bo była to Komisja Budżetu, która jest ważna
i wiele spraw należało spokojnie omówić. Dodał, że drugą rzecz jest taka, że dopóki Rada nie
przyjmie uchwały jest sesja po to aby dyskutować. Zaznaczył, że warto wziąć pod uwagę
głos radnego Butryna na przyszłość i o to co on wnioskował, żeby wszyscy radni wiedzieli o
posiedzeniach Komisji Budżetu. Odnośnie posiedzenia wczorajszej Komisji dodał także, że
można było ja swobodnie przedłużyć. Przewodniczący poinformował radnego, że przed
każdym podjęciem uchwały odbywa się dyskusja w danym temacie.
Następnie radny Pietroniec zadał pytanie związane ze zmianami w budżecie odnośnie
pozyskiwania środków z zewnątrz, ponieważ jak mówił przy uchwalaniu budżetu gminy
martwi go mała ilość pozyskiwanych środków. Przypomniał, że w zeszłym roku zaniedbano
sprawę uzyskania dofinasowania termomodernizacji budynku szkoły w Krzakach i Kłyżowie
czy byłego budynku urzędu, zaznaczając, że warto o to zadbać bo to jest ostatni moment
kiedy można na te sprawy pozyskać środki zewnątrz. W związku informacją o naborze z RPO
na montaż OZE na budynkach instytucji publicznych do 15 maja zapytał Wójta czy gmina
planuje składanie wniosku w ramach tego projektu. Zapytał również Wójta odnośnie
środków przeznaczonych na budowę oświetlenia ulicznego i informacjami o planowanym
naborze w tym obszarze w ramach RPO w IV kwartale tego roku tj. czy są jakieś działania
w tym kierunku robione. Wójt odpowiedział, że nie składa wniosku na montaż OZE na
budynkach instytucji publicznych, ponieważ w miesiącach w których najwięcej można
pozyskać energii szkoły stoją puste. Nadmienił, że gdyby nie było tego dofinasowania to nikt
by tego nie robił, ponieważ jest to nieopłacalne Radny zaznaczył, że jest to duże
dofinasowanie w wysokości 85 %. Wójt odpowiedział, że nie będzie robił tego dla zasady bo
jest dofinasowanie, ponieważ środki własne też trzeba wyłożyć a później przez okres
trwałości projektu utrzymywać te urządzenia. Odnośnie naboru na modernizację oświetlenia
ulicznego odpowiedział, że nie słyszał o takim naborze. Radny potwierdził, że jest
planowany taki nabór. Wójt poinformował, że właścicielem całej sieci oświetlenia ulicznego
na terenie gminy jest PGE, gmina ma tylko krótkie odcinki które podwiesza lub dobudowuje
ale gdyby gmina chciała je modernizować to PGE nie wpuszcza gmin do ingerencji w ich
majątek. Radny w związku z tym, że gmina kupuje i podwiesza nowe lampy zapytał kto jest
ich właścicielem. Wójt odpowiedział, że właścicielem tych lamp jest gmina, która płaci za
dzierżawę słupa. Radny zasugerował, że w związku z tym naborem można byłoby wymienić
te nieefektywne lampy. Wójt wyjaśnił, że właścicielem całego obwodu jaki wchodzi jest
PGE, dodał, że nie może modernizować majątku PGE z pieniędzy podatników gminy.
Radny Pietroniec zadał jeszcze pytanie związane z boiskiem w Kłyżowie tj. dlaczego boisko
wypadło z LGD i co na te środki, które były przeznaczone weszło. Wójt odpowiedział, że nie
było przeznaczonych środków przeznaczonych w LGD, środki na boisko pochodzą
z nadwyżki budżetowej. Radny powiedział, że pyta o środki w LGD, bo wcześniej była
mowa o tym, że boisko będzie robione ze środków LGD, które jednak wypadło i będą robione
te siłownie zewnętrzne z LGD. Wójt wyjaśnił, że w budżecie nie było środków na LGD,

dopiero teraz się pojawiły zasugerował, że może to zmienić i boisko będzie robione z LGD
ale zaznaczył, że będzie to dopiero w 2018 roku i gro prac na boisku wyskoczy jako środki
kwalifikowane. Wójt powiedział, że nie ma takich pieniędzy aby boisko w Kłyżowie zrobić
naraz w całości, dodał, że ani jeden klub nie dostał wszystkiego naraz, wszystko robi się
małymi krokami sukcesywnie a mieszkańcy nie tego oczekują tylko asfaltowania dróg.
-Następnie Przewodniczący odniósł się do uwag radnych odnośnie prac komisji.
W tym temacie zabrał głos radny Pan Czesław Pyz Przewodniczący Komisji Budżetu
poinformował radnych, że pierwotnie Komisja Budżetu miała odbyć się w środę oraz
wytłumaczył przyczynę przesunięcia jej na wtorek przed posiedzeniem Komisji Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego.
Radny Kuśmider powiedział, że jego Komisja Ochrony Środowiska trwała do 11-ej, Wójt
i Pani Skarbnik byli dostępni więc można było zadawać pytania. Nadmienił, że w ubiegłym
roku scedowaliśmy nasze działanie na asfaltowanie dróg, każdy radny wymienił drogi jakie
należałoby wyasfaltować, w związku z tym opracowano harmonogram zgodnie z którym
wolne środki miały być na ten cel przeznaczone, natomiast dzisiaj szukamy innych inwestycji
i mamy pretensje a zapominamy, że mamy harmonogram, który obiecaliśmy wyborcom, że
do końca kadencji będzie wykonany. Radny dodał, że dzisiaj dziwimy się czego nie ma pełnej
kwoty środków na zadania a nie widzimy kwoty 1 400 000 zł przeznaczonej na drogi. Radny
Pietroniec zapytał się radnego czy widzi główną kwotę 3 600 000 zł jaką dzielimy. Nawiązał
do wypowiedzi radnego Butryna, że robi się rzeczy mniej potrzebne tj. siłownie zewnętrzne a
pewne rzeczy zaniedbujemy. Radny Kuśmider powiedział, że jeśli na wykonanie siłowni jest
duże dofinasowanie to dlaczego tego nie zrobić. Radny Pietroniec w związku wypowiedzią
radnego Kuśmidra zwrócił mu uwagę, że powinien zadbać o termomodernizację szkoły
w Krzakach. Radny Kuśmider odpowiedział, że jak radny Pietroniec dbałby o swoją szkołę w
Kłyżowie tak jak on to byłoby dobrze.
Następnie radny Pietroniec zapytał jeszcze Wójta dlaczego nie składa do Ministra Sportu
wniosku o pozyskania wsparcia, ponieważ okoliczne gminy czerpią środki jak tylko mogą
bo są dofinasowania do 50 %. Zasugerował aby wszystkie te potrzeby o których mówił radny
Butryn czy boisko w Kłyżowie ująć w jeden projekt, ponieważ musi to być inwestycja na co
najmniej 500 000 zł. Zaznaczył, że cały czas są nabory w ministerstwie dlatego należy
szukać tych pieniędzy na zewnątrz, rozumie, że ustalono priorytet, czyli asfaltowanie dróg,
który trzeba wykonać ale inne sprawy tez należy robić i pozyskiwać na nie środki z zewnątrz.
Wójt stwierdził, że infrastruktura sportowa dla klubów jest w bardzo dobrym stanie, zwrócił
się do radnego Butryna, że zarząd klubu Olimpii Pysznica sam chciał takiej szatni i dopóki on
jest Wójtem nie podejmie się budowy nowej szatni przy boisku w Pysznicy. Radny
odpowiedział, że w ówczesnym czasie sugerował Wójtowi aby nie kupował takiego budynku
na szatnię.
Następnie Przewodniczący Rady zaznaczył, że strategicznymi inwestycjami dla mieszkańców
są: kanalizacja, wodociągi czy drogi. Stwierdził jako działacz sportowy i społeczny, że mamy
bardzo dobrą bazę sportową na terenie gminy, obawia się tylko, że może być za mało
młodzieży, która będzie z niej korzystała. Dodał także, że nie widzi w danej chwili potrzeby
budowy nowej szatni przy boisku. Radny Butryn zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady,
żeby nie mówił, że jest za mało młodzieży, ponieważ w klubie jest zarejestrowanych obecnie
7 drużyn oraz zwrócił uwagę na to, że nic mówił aby ściągnąć środki z remontu dróg. Radny
zapytał ponownie Wójta, które z zadań ujętych w zmianach w budżecie będą
współfinansowane z zewnętrznych środków. Wójt odpowiedział, że Pani Skarbnik wyjaśniła,
że ostatni punkt przed boiskiem w Kłyżowie, czyli ,, Zagospodarowanie ogólnodostępnej
przestrzeni publicznej gminy Pysznica na cele rekreacyjne w tym: poprawa jakości
infrastruktury Centrum sportowo – rekreacyjnego i kulturalnego w Pysznicy wraz z
montażem siłowni zewnętrznej, modernizacja placu zabaw w Pysznicy Podborek wraz

z montażem siłowni zewnętrznej, montaż siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym w
Jastkowicach, które będą współfinansowane w ramach LGD i jeśli nie skorzystamy z tego
dofinansowania to wykorzysta to inna gmina z Lasowiackiej Grupy Działania.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się o zakres remontu drogi Rzeczyca – Ludian oraz o
zakup sprzętu przeciw pożarowego dla OSP czy w tym punkcie mieści się wniosek o którym
Wójt mówił na zebraniu w Jastkowicach czy coś więcej. Wójt odpowiedział, że oprócz
zakupu przyczepki na węża w OSP Jastkowice o którym mówił na zebraniu a które to będzie
współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czyni starania o
pozyskanie wozu strażackiego do OSP Kłyżów. Odnośnie zakresu remontu drogi RzeczycaLudian poinformował, że jest to odcinek od szkółki leśnej w Rzeczycy do Lipowca.
- radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał o procent dofinasowania siłowni zewnętrznej. Wójt
odpowiedział, że 63,63 %.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zwrócił uwagę na różnicę 1 gr w kwocie deficytu w § 2
między pkt 1a 2. Skarbnik odpowiedziała, że jest to błąd, który zostanie poprawiony.
- radny Pan Andrzej Herdzik zwrócił uwagę na konieczność wykonania ogrodzenia boiska
i placu zabaw w Podborku. Przewodniczący Rady oraz Wójt zaznaczyli, że jest to uchwalone
w budżecie gminy.
- radny Pan Kazimierz Butryn zgłosił wniosek żeby zrezygnować z instalacji klimatyzacji w
budynku urzędu gminy, budowy budynku gospodarczego na centrum sportowym w Pysznicy
z płyty Baas-Panel i budowy całej tej infrastruktury na centrum sportowym a w tym miejscu
miejsce zaplanować budowę kompleksu szatni przy boisku w Pysznicy. Wójt zapytał się
radnego czy zdaje sobie sprawę z tego, ze nabór wniosków jest do 15 kwietnia więc jest za
mało czasu na wykonanie projektu i uzyskania pozwolenia na budowę. Radny stwierdził, że
projekt jest już wykonany. Wójt odpowiedział, że nie ma projektu.
Radna Pan Elżbieta Paluch w kwestii przeznaczenia tych środków na szatnię powiedziała, że
bardziej prawidłowe byłoby przenieść te środki na remont boiska w Kłyżowie, gdzie zaczyna
się od początku, według jej opinii wniosek nie jest absolutnie do poparcia.
Wójt zwrócił uwagę radnemu Butrynowi, że jeśli jego wniosek przejdzie to środki unijne
przepadną. Radny Pan Kazimierz Butryn zaproponował aby w takim przypadku z tych zadań
finansowanych w całości z budżetu gminy zacząć działania pod kątem budowy szatni oraz
zwrócił uwagę radnemu Panu Kamilowi Kuśmidrowi, że trzeba było pilnować sobie środków
na dofinasowanie termomodernizacji szkoły w Krzakach a nie teraz przeznacza się 150 000 zł
na remont kotłowni w szkole. Wójt odpowiedział, że remont kotłowni nie wchodziłby w
zakres termomodernizacji, ponieważ kotłownia nie jest na gaz tylko na olej opałowy. Radny
Pan Kamil Kuśmider nadmienił, że z wnioskiem na termomodernizację stało się to co może
zaraz stać się z tym co zgłosił radny Butryn, ponieważ nie wyrobimy się z dokumentacją
i przepadną środki na szatnię oraz siłownie zewnętrzne.
Przewodniczący zapytał się radnego Butryna czy podtrzymuje wniosek i z jakich zadań
przenieść środki na budowę szatni. Radny odpowiedział, że podtrzymuje, należy zrezygnować
z instalacji klimatyzacji w budynku urzędu gminy oraz wykonania budynku gospodarczego na
centrum sportowym w Pysznicy z płyty Baas-Panel. Nadmienił kolejny raz, że obecny
budynek szatni można przenieść na centrum sportowe. Radna Pani Elżbieta Paluch w związku
z wnioskiem radnego odnośnie ściągnięcia środków z wykonania klimatyzacji zaznaczyła, że
klimatyzacja jest dla pracowników jak i stron, w urzędzie pracuje się 8 godzin dziennie,
natomiast w szatni sportowcy codziennie się nie przebierają. Radny Pan Łukasz Bajgierowicz
wyraził swoje oburzenie odnośnie wypowiedzi radnej, ponieważ wypowiada się na temat
klubu i nie wie ile grup korzysta z tej szatni i kiedy odbywają się zajęcia. Radna zaznaczyła,
że uważa że nie wolno ściągać środków z klimatyzacji bo nie jest to w porządku w stosunku
do pracowników i stron, które przychodzą do urzędu.

Po dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku którego wniosek radnego
Butryna został odrzucony ( 2 głosy „za”, 9 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”).
Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania na uchwałą.
Uchwała Nr XXX/175/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
(11 radnych głosowało za projektem uchwały, 3 głosy „wstrzymujące się”, w głosowaniu nie
brał udziału radny Pan Kazimierz Butryn).
Ad 6.
Projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pysznica przedstawiła również Pan Skarbnik.
Dyskusji nad projektami nie było.
Uchwała Nr XXIX/176/2017 oraz uchwała Nr XXIX/177/2017 w wyniku głosowania zostały
przyjęte przez radnych (14 radnych głosowało za projektem uchwały, w głosowaniu nie brał
udziału radny Pan Kazimierz Butryn).
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przedstawił Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Czesław Pyz zwrócił uwagę na brak zapisu nazwy szkoły podstawowej
w Jastkowicach tj. im. Armii Krajowej. Radny Pan Krzysztof Skrzypek nadmienił, że szkoła
podstawowa nie ma nadanego imienia. Sekretarz i Wójt potwierdzili to informując, że tylko
Zespół Szkół w Jastkowicach posiada nazwę im. Armii Krajowej. Pan Artur Mierzwa
Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Pysznicy wyjaśnił, że na ten moment nie
ma możliwości nadania nazwy szkole podstawowej, dopiero wejście w życie rozporządzenia
będącego na razie projektem umożliwi przeniesienie nazwy zespołu szkół im. Armii Krajowej
na szkołę podstawową.
Po dyskusji uchwała Nr XXIX/178/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2017 roku” został
przedstawiony na Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego przez pracownika
urzędu Panią Małgorzatę Wieteska. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Pan Kamil
Kuśmider na prośbę Przewodniczącego Rady udzielił zebranym informacji przekazanych na
posiedzeniu komisji przez Panią Wieteska.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXX/179/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pysznica na lata 2017-2021 omówił Sekretarz Gminy,
który poinformował, że Wydział Prawny i Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
zakwestionował w uchwale podjętej na ostatniej sesji w § 4 brak czynników obniżających
stawkę bazową czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy
Pysznica, w związku z powyższym w nowej uchwale w § 4 ujęto te czynniki w ust. 6 – za zły
stan techniczny budynku - obniżenie o 20%.
W dyskusji głos zabrali:

- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się czym kierowano się przy wyborze 20 % obniżenia
stawki bazowej czynszu. Sekretarz odpowiedział, że w jakiś sposób należało dodać te
czynniki obniżające. Wójt wyjaśnił, że jest to jego propozycja. Przewodniczący zapytał się
radnych czy są inne propozycje. W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały.
Po dyskusji uchwała Nr XXX/180/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pysznica
z Gminą Janów Lubelski porozumienia o wspólnej realizacji zadania polegającego na
wyznaczeniu i oznakowaniu szlaku rowerowego łączącego Gminę Pysznica z Gminą Janów
Lubelski omówił Wójt Gminy.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się czy jest już opracowana koncepcja szlaku
rowerowego. Wójt odpowiedział, że nie ma jeszcze opracowanej koncepcji.
- radna Pani Cecylia Torba zapytała się czy szlak rowerowy wytyczony przez Słomianą,
Studzieniec na Szwedy może pokrywać się z tym szlakiem. Wójt odpowiedział, że jest to
szlak ustalony prze Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, który raczej nie będzie pokrywał
się z tym proponowanym teraz przez Janów Lubelski, na chwilę obecną nie może udzielić
szczegółowej odpowiedzi, ponieważ nie została jeszcze dokładnie ustalona trasa, którą to ma
wytyczyć pracownik nadleśnictwa wyłoniony przez Urząd Miejski w Janowie Lubelskim.
Po dyskusji uchwała Nr XXX/181/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 11.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20122016 Gminy Pysznica za rok 2016 przedstawił Sekretarz Gminy.
W dyskusji głos zabrali:
- Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora na prośbę
Przewodniczącego Rady udzielił informacji odnośnie przestępstw związanych z narkotykami
na terenie gminy,
- radny Pan Witold Pietroniec w nawiązaniu do informacji zawartej w sprawozdaniu, że
w 2016 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie zgłosiła się
żadna osoba ani członek rodziny osoby, w związku z podejrzeniem o zażywanie narkotyków
zapytał się w jaki sposób można skontaktować się z w/w Komisją. Przewodniczący Rady
odpowiedział, że można przyjść do urzędu albo telefonicznie. Radny zapytał się o numer
telefonu czy adres skrzynki mailowej. Przewodniczący odpowiedział, że można zadzwonić do
Biura Rady czy do Sekretarza, czyli Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W związku z powyższym Radny zwrócił uwagę na potrzebę
zamieszczenia na stronie internetowej urzędu gminy lub OPS-u informacji odnośnie
planowanych posiedzeń w/w Komisji, miejsca jej spotkań, składu osobowego, numeru
kontaktowego czy adresu skrzynki mailowej, żeby móc się zwrócić. Przewodniczący dodał,
że na ostatniej sesji Wójt udzielił informacji w tej sprawie ale jeśli chodzi o szczegóły to
weźmie to pod uwagę. Radny odpowiedział, że jemu nie jest to potrzebne ale osobom, które
mają taką potrzebę. Radna Pani Elżbieta Paluch w tym temacie poinformowała, że przy
każdej interwencji Policja przekazuje takie informacje, w budynku OPS wiszą plakaty
informujące a także pracownicy OPS informują wszystkie osoby potrzebujące. Dodała, że to

nie jest tak, że nikt nie wie o istnieniu takiej komisji, bo to całkiem normalne, że nikt się nie
zgłasza, ponieważ żaden alkoholik czy narkoman sam się nie zgłosi. Kierownik Posterunku
Policji dodał, że policja występuje z dużą liczbą wniosków o leczenie odwykowe osób z
terenu gminy. Odnośnie działania Komisji nadmienił, że jeśli osoba znajdująca się w
potrzebie zadzwoni do urzędu na sekretariat czy na posterunek to na pewno otrzyma
informacje odnośnie prac komisji.
O godz. 11.20 radny Pan Bogusław Drąg opuścił posiedzenie-wyjście zgłoszone
Przewodniczącemu Rady.
Ad 12.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Pan
Kamil Kuśmider poinformował, że posiedzeniu Komisji Kierownik Posterunku Policji w
Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa na terenie
gminy Pysznica, natomiast Pan Mateusz Wiśniewski pracownik Urzędu Gminy omówił
analizę zdarzeń za 2016 rok. Następnie na prośbę Przewodniczącego Rady Kierownik
Posterunku Policji w Pysznicy przedstawił po krótce informację o stanie bezpieczeństwa na
terenie gminy.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Rady kolejny raz zaapelował do Kierownika o częstsze patrole policyjne w
miejscach użyteczności publicznej znajdującym się na terenie gminy min. place zabaw, centra
sportowe. Dodał, że jeżeli nie będą się odbywać te patrole to będziemy zmuszeni zwrócić się
do Powiatowego Komendanta Policji w Stalowej Woli.
- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się odnośnie sprawy włamań i kradzieży do domów na
terenie gminy mających miejsce w 2015 roku, tj. czy ta sprawa toczy się czy jest już
zakończona. Kierownik Posterunku odpowiedział, że przedmiotową sprawę nie tylko
prowadziła jednostka policyjna ze Stalowej Woli ale także jednostki sąsiednich województw.
Nadmienił, że nie może udzielić informacji na jakim etapie znajduje się postepowanie,
ponieważ nie posiada takich informacji, gdyby sprawa był wykryta to pokrzywdzeni na
pewno byliby powiadomieni.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował Kierownikowi Posterunku Policji za
zreferowanie tematu i otworzył dyskusję odnośnie analizy zdarzeń.
W dyskusji głos zabrali:
- Radny Pan Witold Pietroniec zadał pytanie dotyczące ochrony przeciwpożarowej, ponieważ
w zeszłym roku zgłaszał temat hydrantów zapytał jakie działania zostały podjęte w tej
sprawie w ostatnim roku. Radny Pan Kazimierz Tofil odpowiedział, że w ubiegłym roku
wymieniono 15 hydrantów na terenie gminy, te które były najbardziej zasadne do wymiany,
część jest wyremontowanych a w tym roku sukcesywnie będą te prace postępować:
konserwacja i sprawdzanie zasuw. Odnośnie zgłoszonego przez radnego Pietrońca
niesprawnego hydrantu przy ul. Słonecznej w Kłyżowie poinformował, że straż nigdy z niego
nie korzystała, co potwierdził sołtys sołectwa Kłyżów Pan Józef Smalisz, natomiast
mieszkańcy ul. Słonecznej przy budowie swoich domów czerpali z niego wodę co było
powodem jego uszkodzenia. Po dyskusji informacje zostały przyjęte przez radnych.
O godz. 11.40 radny Pan Krzysztof Skrzypek opuścił posiedzenie rady- wyjście zgłoszone
Przewodniczącemu Rady.
Ad 13.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Radna Pani Elżbieta Paluch jednocześnie pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pysznicy przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Pysznica za rok 2016;
 Radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał się czy po okresie zimowym na drogach,
które nie są zaplanowane do remontu będą uzupełniane ubytki. Wójt odpowiedział, że

tak, przetarg na remont nawierzchni nietrwałych został już ogłoszony natomiast na
uzupełnianie ubytków na drogach o nawierzchni asfaltowej co roku podpisuje umowę
z firmą Inżdróg.
 Pan Artur Mierzwa Kierownik GZOSIP w Pysznicy poinformował radnych, że nadzór
wojewody wniósł zastrzeżenia do podjętej na ostatniej sesji uchwały w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów, tj. do § 4, który mówi, że w przypadku, gdy liczba wniosków, które
uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolu,
wnioski podlegają losowaniu publicznemu. Wyjaśnił, że zdaniem nadzoru
przeprowadzenie losowania w takim przypadku jest niezgodne z prawem
oświatowym. Dodał, że nie stwierdzono nieważności przedmiotowej uchwały,
ponieważ została już ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego ale
nadzór zalecił aby w przyszłości nie stosować takiego kryterium.
 Radny Pan Witold Pietroniec w związku z pozyskiwaniem środków z zewnątrz
zapytał Wójta czy jest w Urzędzie Gminy stanowisko zajmujące się pozyskiwaniem
takich środków, czy została wyznaczona do tego osoba. Wójt odpowiedział, że nie ma
wyznaczonej do tego osoby, w zależności od wniosku, pracownicy według zakresu
czynności przygotowują wnioski, np. odnośnie spraw społecznych wnioski pisze
pracownik ds. promocji, odnośnie inwestycji pracownik ds. inwestycji.
 Sekretarz Gminy poinformował o materiałach rozdanych sołtysom odnośnie ptasiej
grypy min. zaleceń dotyczących trzymania drobiu w zamknięciu. Kierownik
Posterunku Policji w nawiązaniu do tematu ptasiej grypy poinformował o
przeprowadzanych kontrolach w gospodarstwach i karach za niedostosowanie się do
zaleceń. Radna Pani Grażyna Młodożeniec nadmieniła, że jako sołtys informuje
mieszkańców swojego sołectwa o zakazie wypuszczania drobiu na zewnątrz
budynków ale oni i tak się nie stosują do tego, ponieważ jak tłumaczą nie ma
wywieszonej takiej informacji na tablicy ogłoszeń. Wójt odpowiedział, że na stronie
internetowej urzędu umieszczono taką informację.
Ad 14.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXX sesji.
Na tym protokół zakończono.
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