PROTOKÓŁ NR XX/2016
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 30 maja 2016 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.

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 2016 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty.
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.
Ad 2.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego Rady
Gminy i przyjęty bez uwag
Ad 3.
W skład komisji uchwał i wniosków weszli:
Radna – Grażyna Młodożeniec
Radna – Elżbieta Paluch
Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń
Ad 4.
Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Wójt
Gminy Pan Tadeusz Bąk. Poinformował radnych, że:

- unieważniono ze względów formalnych przetarg na przebudowę dróg na terenie gminy
Pysznica oraz ogłoszono nowy przetarg,
- rozstrzygnięto konkursy na: realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod
nazwą „Organizacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami
sensorycznymi” - kwota 7 000 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Szczególnej Troski
„Nadzieja” oraz na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: „Wspieranie i rozwój lokalnych
inicjatyw” – kwota 5 000 zł dla Fundacji Fundusz Lokalny SMK,
- sprzedano w przetargu 2 działki położone na terenie gminy Pysznica: w Pysznicy (sołectwo
Sudoły) za kwotę 115 350, 00 zł brutto oraz w Jastkowicach przy ul. Polnej za kwotę
80 800, 00 zł brutto,
-wstępnie zlecono inwentaryzację budynku starej szkoły w Pysznicy, który zostanie
zaadaptowany pod przedszkole, po remoncie według norm sanepidu będzie
zagwarantowanych dla dzieci 41 miejsc,
Wójt poinformował ponadto, że na terenie całej gminy są koszone pobocza dróg gminnych.
poprosił aby wszelkie uwagi w tym temacie zgłaszać do Pana Szado,
Wójt pokazał zdjęcie przystanku autobusowego znajdującego się na terenie gminy, na którym
młodzież założyła kosz na dach przystanku oraz poruszył temat dewastacji przez młodzież
urządzeń na orliku w Jastkowicach i na centrum sportowym w Pysznicy.
W dyskusji głos zabrali:
- Sołtys sołectwa Olszowiec Pan Jakub Kapuściński w związku z otrzymaną informacją od
kierowcy wykonującego usługi koszenia dotycząca koszenia poboczy tylko dróg asfaltowych
zgłosił potrzebę wykoszenia pobocza drogi prowadzącej do Pana Gołąbka w Rędzinach, która
nie jest drogą asfaltową ale jest drogą gminną.
Po dyskusji informacja została przyjęta przez radnych.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok omówiła Skarbnik Gminy.
Nadmieniła, że zmiany w projekcie od posiedzenia Komisji Budżetu zostały zwiększone o
kwotę 35 000 zł na przebudowę drogi na ulicy Piaskowej w Pysznicy. Wójt wyjaśnił, że w/w
droga zgłoszona była w latach 2011-2012 jako szkody powodziowe, komisja z wydziału
rolnictwa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego stwierdziła zasadność remontu tej drogi,
w związku z tym w ramach oszczędności, które mogą powstać w urzędzie wojewódzkim
został złożony wniosek na dofinansowanie przebudowy tej drogi więc należy zabezpieczyć
środki w budżecie jako wkład własny na wykonanie tej inwestycji.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XX/113/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej przedstawiła Skarbnik
Gminy.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XX/114/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica omówiła Skarbnik Gminy.

Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XX/115/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica omówiła Skarbnik Gminy.
Skarbnik nadmieniła, że deklaracje składane po 30 maja będą już według nowego wzoru.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XX/116/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków omówił
Przewodniczący. Poinformował, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały nowe
stawki.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał Prezesa ZGK Sp. z o. o. w Pysznicy o plan inwestycji
zakładu w sieć wodociagową w związku z rozmową na komisji w tym temacie i prośbą
o przygotowanie planu na sesję. Prezes odpowiedział, że plan jest w trakcie przygotowania,
ponieważ doszły nowe inwestycje, które musi wprowadzić do niego. Dodał, że na następną
sesję przygotuje taki dokument, natomiast będzie on ewaluował, ponieważ cały czas
pojawiają się nowe inwestycje. Nadmienił, że plan inwestycji na ten rok nie jest
uwzględniony w tegorocznych taryfach, ponieważ taryfa jest liczona na podstawie roku
ubiegłego.
Po dyskusji uchwała Nr XX/117/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości tj. działki Nr 571/5
o pow. 0,0042 ha położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Pysznica z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi (działka Nr 608/8) stanowiącej własność gminy Pysznica (ulicy Henryka
Sienkiewicza w Pysznicy) omówił Z-ca wójta Pan Aleksander Jabłoński. Nadmienił, że
Komisja Rolnictwa wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XX/117/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej
w Jastkowicach działki Nr ewid. 1347/1 o pow. ogólnej 0,3814 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym wsi Jastkowice zajętej pod cmentarz parafialny w Jastkowicach na cele
działalności sakralnej oraz udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny
nieruchomości ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę
majątkowego przedstawił również Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński. Dodał, że podjęcie
uchwały ma na celu uporządkowanie stanu prawnego działek.
W dyskusji głos zabrali:

- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się o powierzchnię działki. Z-ca Wójta odpowiedział,
że jest to 0,3814 ha.
- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się czy to jest ta nowa część cmentarza. Wójt
odpowiedział, że jest to nowa część i do tego dochodzi położony z tylu kaplicy klin. Z-ca
Wójta dodał, że to jest ten teren zagrodzony. Radny nadmienił, że teren zagrodzony był kilka
lat temu. Z-ca Wójta odpowiedział, że nie było uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
- Przewodniczący zapytał sołtysa a zarazem radnego czy ma jakieś uwagi. Sołtys sołectwa
Jastkowice Pan Czesław Pyz potwierdził, że jest to uregulowanie stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod cmentarz.
Po dyskusji uchwała Nr XX/118/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 12.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca odczytał pisma, które wpłynęły do
rady:
1) Odpowiedź z Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Kłyżów na wniosek Wójta
w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy Pysznica działki na
której znajduje się boisko sportowe w Kłyżowie.
2) Odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli na wniosek Rady
Gminy dotyczący odwodnienia drogi powiatowej przy ulicy Mickiewicza
w Jastkowicach w rejonie tartaku.
Przewodniczący odniósł się także do wcześniejszej wypowiedzi wójta odnośnie
zachowania młodzieży w miejscach użyteczności publicznej na terenie gminy.
 radny Pan Kazimierz Butryn zapytał z jakiego powodu zakład komunalny nie podjął
się koszenia poboczy dróg gminnych na terenie gminy. Wójt odpowiedział, że ze
względu na sprzęt ( za mały traktor). Prezes zakładu Pan Jan Ślusarczyk potwierdził,
dodał, że w przyszłości rozważy zakup nowego sprzętu.
 radny Pan Andrzej Herdzik w imieniu mieszkańców Podborku oraz własnym
podziękował Wójtowi za wykonanie ogrodzenia boiska w Podborku, zwrócił uwagę
na potrzebę nawiezienia w to miejsce ziemi oraz jeśli będą środki finansowe na drogi
transportu rolnego poprosił aby drogę prowadzącą od ulicy Ks. Władysłąwa Szubargi
do ulicy Strażackiej zacząć sypać od strony Podborku. Wójt odpowiedział, że pamięta
o nawiezieniu ziemi, natomiast w/w droga została
zgłoszona
do urzędu
marszałkowskiego na dofinasowanie jej remontu w ramach Funduszu Odnowy
Gruntów Rolnych.
 Wójt poinformował, że w ramach odnowy i rozwoju społeczno-gospodarczego
obszaru LGD na gminie Pysznica zgłosił trzy zadania: boisko w Kłyżowie, boisko
w Studzieńcu oraz zagospodarowanie terenu wokół poczty. Nadmienił, że do końca
ma czas na wykonanie pełnych dokumentacji technicznych i uzyskania pozwolenia na
budowę. W związku z tym zaapelował do przedstawicieli Kłyżowa o dojście do
porozumienia z Leśną Wspólnotą Gruntową w kwestii przekazania na rzecz gminy
terenu na którym znajduje się boisko sportowe w Kłyżowie. Nadmienił, że w interesie
społeczności kłyżowskiej jest to aby poprawić boisko. Radny Pan Witold Pietroniec
w związku z apelem Wójta nawiązał do ostatniego zebrania wspólnoty i odczytanej na
dzisiejszej sesji odpowiedzi wspólnoty, zaproponował Wójtowi aby zorganizować
zebranie wiejskie w którym Wójt będzie uczestniczył i przekaże te informacje
mieszkańcom oraz uświadomi ich, że jeśli nie wykorzystają tej sytuacji to będzie taki
stan jaki jest. Nadmienił, że jego przekonywania czy radnej Pani Elżbiety Paluch
mają zbyt mały oddźwięk, obecność Wójta może bardziej wpłynąć na przemyślenia

tego tematu przez pewne osoby i mieszkańców. Wójt dodał, że ostatnio spotkał
przedstawicieli wspólnoty od których padła propozycja zamiany boiska za działkę
gminną. Sołtys sołectwa Kłyżów Pan Józef Smalisz poinformował, że po ostatniej
rozmowie ze wspólnotą prawdopodobnie na najbliższym zebraniu wspólnoty zostanie
podjęta uchwała w sprawie przekazania na rzecz gminy boiska w Kłyżowie. Radna
Pani Elżbieta Paluch potwierdziła informację.
 radny Pan Witold Pietroniec w związku ze zgłoszonym na ostatniej sesji wnioskiem
zapytał jakie działania zostały podjęte w sprawie placu zabaw w Kłyżowie. Wójt
odpowiedział, że nie wpłynął protokół z zebrania wiejskiego, z dyrektorem rozmawiał
o podjętych na spotkaniu ustaleniach, natomiast na chwilę obecną nie ma środków
finansowych w budżecie na zakup nowego placu, na przełomie maja czerwca będzie
zwrot środków z podatku VAT, wtedy zostaną zabezpieczone środki a w kwestii
ulokowania placu zabaw będą jeszcze prowadzone rozmowy.
Sołtys sołectwa Kłyżów Pan Józef Smalisz po rozmowach z mieszkańcami wyraził
oburzenie w związku z przeniesieniem placu zabaw, mieszkańcy określają to mianem
„kolesiostwa”. Stwierdził, że straszną krzywdę zrobił dyrektor szkoły i Prezes
zakładu komunalnego dzieciom oraz jak może jedna rodzina decydować o całej wsi.
Nadmienił, że w Krzakach i Olszowcu też place znajdują się w bliskim sąsiedztwie
i tam nie przeszkadzają sąsiadom. Zapytał czy wcześniej nie można byłoby zrobić
bramki na plac zabaw i zamykać jej wieczorem, ponieważ ta młodzież dalej spotyka
się na boisku i na parkingu i pytają się teraz kiedy dyrektor przeniesie boisko. Sołtys
odnośnie tego, że było głośno na placu zabaw nawiązał do baru Rybakówki, gdzie
mieszkańcy mieszkający w pobliżu Rybakówki także skarżą się że jest głośno
i zakłócana jest cisza po 22-ej. Sołtys odczytał fragment protokołu z zebrania
wiejskiego dotyczący dyskusji na temat przeniesienia placu zabaw.
Dyrektor Zespołu Szkół w Kłyżowie Pan Stanisława Maziarz poinformował, że 5
maja zorganizował spotkanie na które zaprosił sołtysa z radą sołecką, radnych z terenu
Kłyżowa, radę rodziców i sąsiadów zainteresowanych rozwiązaniem tego problemu
na którym ustalono, że powstanie nowy plac zabaw, który będzie usytuowany na
obrzeżach szkoły, za ogrodzeniem, na części terenu przejętego od Leśnej Wspólnoty
Gruntowej z możliwością przejścia na plac przez teren szkoły. Dodał, że plac dla tych
najmłodszych dzieci był budowany z myślą o szkole, sporo osób korzysta z niego
w nowym miejscu i nikt nie zabrania korzystania z niego, przychodzą rodzice
i opiekunowie z dziećmi i szkoła też z niego korzysta, w miejscu starego placu jest
informacja w jakie miejsce został przeniesiony, natomiast ten starszy plac zabaw też
miał zostać przeniesiony ale po sprawdzeniu jego stanu stwierdzono, że zagraża
bezpieczeństwu a jego remont przewyższałby zakup nowego.
Sołtys Pan Józef Smalisz nadmienił, że Leśna Wspólnota Gruntowa wyraziła zgodę
na boisko w tym miejscu, a poza tym jak można zrobić w lesie plac zabaw, przecież
w lesie jest niebezpiecznie. Zapytał czy Dyrektor ma jakiś dokument przekazania tego
terenu oraz oznajmił, że plac zabaw powinien wrócić w to miejsce gdzie był a jeśli
było tak głośno na placu zabaw to mieszkańcy proponują postawić ekrany
dźwiękochłonne.
Dyrektor poinformował, że odnośnie placu głównie był problem z zachowywaniem się
starszej młodzieży na tym placu. Na spotkaniu na którym był także sołtys, który
wcześniej go opuścił, zaproszeni mieszkańcy wypowiadali się jak sytuacja wyglądała
w przeszłości, po zebranych informacjach wynika z tego, że teraz sytuacja bardzo
się zmieniła. Sołtys odpowiedział, że na tym spotkaniu był ograniczony krąg ludzi
a rozmowa była na temat młodzieży pozaszkolnej a nie dzieci i dlatego wcześniej
wyszedł.

Prezes Pan Jan Ślusarczyk wyjaśnił, że w tej sprawie nie chodzi o dzieci tylko
o młodzież, która zakłócała spokój 24 h na dobę na placu zabaw oraz piła alkohol na
jego terenie, uniemożliwiała normalne funkcjonowanie ludzi mieszkających obok,
dzisiaj przeniesienie tego placu nie umniejsza nikomu praw a kilka rodzin ma
odrobinę spokoju, Dodał, że od dwóch dwa lata zgłaszano dyrektorowi ten problem,
natomiast taka dyskusja, że jedna rodzina decyduje o całej wsi to jest wykorzystanie
przeciwko jego osobie i rodzinie.
Sołtys zapytał czy nie można było postawić furtki przy wejściu na plac zabaw
i zamykać o godz. 19.00 i wtedy nikt nie wszedł. Prezes odpowiedział, że wcześnie
był zamykany plac ale była interpelacja radnych, żeby o go tworzyć ale to nie jest
problem, żeby nie przeskoczyć przez furtkę. Dodał, że na spotkaniu jedna z mam
stwierdziła, że przez przeniesienie tego placu za szkołę przynajmniej dzieci nie słyszą
wulgaryzmów od uczestników grających obok na boisku.
Radny Pan Witold Pietroniec wypowiedział swoje zdanie w tym temacie. Nadmienił,
że wulgaryzmy to słyszał na tym spotkaniu co może także potwierdzić dyrektor
a także, że problemy załatwia się według pewnej kolejności. Dodał, że na ostatniej
sesji wyraził rozczarowanie postawą dyrektora, ponieważ nie poinformował go jako
Przewodniczącego Rady Rodziców o zaistnieniu takiego problemu. Na
w/w
spotkaniu szukano wspólnie rozwiązania ale gremium było tak skonstruowane aby ten
temat został właściwie poprowadzony, żeby decyzja, która została podjęta wcześniej
została uprawomocniona. Radny uważa nadal, że ten plac zabaw powinien być w tym
miejscu gdzie był, problemem nie są dzieci tylko młodzież, kwestią organizacyjną
można byłoby ten problem rozwiązać a w dalszej kolejności podjąć kolejne działanie,
jeśli nie przyniosłoby to skutków. Odnośnie przeniesienia placu zabaw zapytał
dlaczego huśtawki i karuzele nie zostały przeniesione. Dodał, że obrazuje to sposób
załatwienia sprawy, która została załatwiona po cichu. Zasugerował Prezesowi, że
powinien odsunąć się z tej sprawy. Radny zawnioskował do dyrektora aby plac zabaw
plac zabaw wrócił w poprzednie miejsce.
Sołtys zapytał się czy zebranie wiejskie na którym podjęto wniosek w sprawie
przywrócenia placu zabaw w poprzednie miejsce nie jest decyzyjne. Wójt
odpowiedział, że zebranie wiejskie tylko opiniuje. Prezes odpowiedział, że sprawa
placu zabaw nie była w porządku obrad, została wprowadzona do porządku podczas
zebrania, nikt z zainteresowanych osób nie wiedział, że taki temat będzie poruszany
na zebraniu. Radny Pietroniec zapytał dlaczego dyrektor nie rozpoczął rozwiązania
tego problemu od rozmowy z mieszkańcami.. Prezes odpowiedział, że problem był
zgłaszany dyrektorowi jako gospodarzowi.
Pan Dyrektor na pytanie radnego wyjaśnił, że główne urządzenie drewniane
oraz huśtawki zostały zdemontowane przez konserwatora na jego polecenie, ponieważ
zagrażały bezpieczeństwu korzystających tam dzieci. Co do zapytania czy przenosić
plac zabaw uświadomił zebranych, że mógł zapytać, gdyby wiedział, że będzie to
kwestią sporną, natomiast dyrektor nie ma obowiązku konsultowania wszystkich
spraw z Radą Rodziców.
Radna Pani Elżbieta Paluch dodała, że naprawdę nie jest to działanie złośliwe ze
strony radnych czy sołtysa, ponieważ dużo ludzi zwraca się do nich z pretensjami
w tej sprawie oraz także doskonale rozumie rodzinę mieszkającą obok.
Przewodniczący Rady zakończył dyskusję, zasugerował aby rozwiązać ten temat
pokojowo, znaleźć odpowiednie miejsce na plac zabaw a środki finansowe na ten cel
jak powiedział wcześniej Wójt zostaną zabezpieczone w budżecie.

Ad 13.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XX sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Gminy

Marta Gleich

Józef Gorczyca

