
 PROTOKÓŁ  NR  XLII/2018 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  30 kwietnia 2018 r. 

 

 

W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności. 

 

                                                 

Porządek obrad sesji: 

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 rok 2018.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Powiatowi 

Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w Pysznicy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.  

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Pysznica. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pysznica. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pysznica. 

14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Pysznica 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017”. 

15. Przyjęcie sprawozdań kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek. 

16. Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Pysznica. 

17. Wolne  wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Ad 1.  

Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Pan Józef Gorczyca, informując, że w posiedzeniu 

bierze udział 14 radnych (nieobecny radny Pan Czesław Pyz- nieobecność usprawiedliwiona), 

wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że z porządku obrad zostaje zdjęty  pkt 10 tj. 

„Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień”.  

Nowy porządek obrad 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.  

Ponadto poinformował radnych, że: 

- zbyto 2 działki: w Pysznicy pod budownictwo usługowe o pow. 0,6638 ha za kwotę 210 000 

zł brutto oraz w Bąkowie pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 0,1836 ha za kwotę 39 000 

zł brutto. 

- powołano z dniem 1 kwietnia Kierownika USC i Zastępcę Kierownika, 

-  ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

- rozstrzygnięto otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy  

społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób , w którym ofertę złożył Zarząd Powiatowego 

Polskiego Komitetu Pomocy  Społecznej ze Stalowej  Woli w kwocie 4 000 zł, 

- ogłoszono następujące konkursy na stanowiska urzędnicze: ds. gospodarki 

nieruchomościami i planowania przestrzennego, ds. księgowości podatkowej i ds. 

księgowości budżetowej i podatku VAT, 

-  po rozmowach i negocjacjach z prezydentem Stalowej Woli  kwota dotacji na kursowanie 

MKS na terenie gminy wzrośnie o 25 000 zł, środki te zarezerwowane są w budżecie gminy, 

- złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji w Olszowcu na kwotę 2 000 000 zł, 

Wójt również poinformował, że w  przetargu na „Przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych 

w gminie Pysznica” została złożona  jedna oferta Pana Lacha z Szyperek w kwocie 

2 303 935,78 zł, natomiast kwota zarezerwowana w budżecie gminy na to zdanie  wynosi  

1 740 000 zł, czyli jest niższa o ponad 500 000 zł, w związku z tym należy się zastanowić co 

dalej  zrobić. 

Dyskusji nie było.  

Informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok omówiła Skarbnik Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się czy w kwota 50 000 zł przeznaczona na 

opracowanie projektu siłowni plenerowej i placu  zabaw w Słomianej i Brandwicy zawiera 

również ich wykonanie. Wójt odpowiedział, że tak. Przewodniczący dodał, że było to 

wyjaśniane  na Komisji Budżetu. 

- radny Pan Witold Pietroniec przypomniał o swoim wniosku złożonym na ostatnim 

posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej, który został przyjęty 

przez komisję. Przewodniczący Rady odpowiedział, że pamięta o nim. Następnie 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Cecylia Torba przedstawiła wniosek radnego przyjęty 

przez komisję na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2018 r.  dotyczący zmian w budżecie a 

dokładnie w sprawie  przeniesienia środków pieniężnych w kwocie 100 000 zł  z dz. 600 

rozdz. 60016 §6050 tj. budowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na dz. 923 rozdz.  



92601 § 6050 na zadanie pod nazwą „Przebudowa  i modernizacja boiska w Kłyżowie”. 

Przewodniczący Rady dodał, że powyższy wniosek został również złożony przez radnego  na 

posiedzeniu Komisji Budżetu ale został przez Komisję odrzucony. Następnie  poddał pod 

głosowanie przedmiotowy wniosek, w wyniku którego został odrzucony (5 głosów „za”, 8 

głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. 

Po dyskusji uchwała Nr XLII/256/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

(10 radnych głosowało za projektem uchwały, 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”). 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem  nie było. 

Uchwała Nr XLII/257/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 w formie dotacji 

celowej w łącznej kwocie 928 502, 00 zł dla  Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 pod nazwą 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 

1024 R w miejscowości Pysznica do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1020 R Brandwica 

– Jastkowice w miejscowości Jastkowice” omówiła Skarbnik Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec odnośnie kwestii wyboru w pierwszej kolejności wykonania  

powyższego odcinka drogi złożył wniosek dotyczący zajęcia stanowiska przez Radę w 

sprawie przebudowy tej drogi  aby przy kolejnych planach Starostwa nie okazało się, że 

będzie jeszcze inny odcinek wykonywany, który nie do końca spójny z potrzebami gminy. 

Dodał, że ze  względu na to, że gmina  partycypuje w kosztach  przebudowy tej drogi 

starostwo powinno brać pod uwagę potrzeby naszej gminy tj. potrzeby przebudowy odcinka 

tej drogi w pierwszej kolejności w centrum Pysznicy min. ze względu na bezpieczeństwo, bo 

przebudowa tej drogi powinna służyć poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności tej drogi. 

Wójt odpowiedział, że Rada może ale nie musi wesprzeć tego zadania. Poinformował  że do 

tej pory nie został wykonany projekt na przebudowę  drogi na odcinku od cmentarza w 

Pysznicy do  Kłyżowa. Wyjaśnił, że nie miał wpływu na to, ponieważ gmina nie projektuje i 

nie odpowiada za to zadanie. Dodał, że projekt tylko został wykonany na odcinek od 

cmentarza w Pysznicy do Jastkowic, Starostwo nie mając wyboru uzyskało pozwolenie na 

budowę i dofinasowanie na przebudowę tylko tego odcinka.  Wójt zaznaczył, że cały czas 

podkreśla, że dla gminy najważniejsza jest przebudowa odcinka tej drogi w centrum 

Pysznicy. Radny dodał, że Rada powinna wspierać Wójta i powinna przyjąć takie stanowisko 

aby Wójt miał argument przy rozmowach ze Starostą w tej sprawie. Wójt odpowiedział, że 

Rada może podjąć takie stanowisko. Przewodniczący dodał, że prosił  radnego powiatowego 

Pana Cholewińskiego aby zajmował w tej sprawie głos na każdej sesji. Przypomniał także, że 

wszelkie niejasności  w tej sprawie były wyjaśniane przez Starostę i Dyrektora ZDP  na sesji 

Rady Gminy oraz stwierdził, że nie widzi przeciwko temu przeszkód aby podjąć takie 

stanowisko.    

Po dyskusji uchwała Nr XLII/258/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 w formie dotacji 

celowej w łącznej kwocie 6 250,00  zł dla  Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie 



zakupu nowego mikrobusu przeznaczonego do dowozu uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Stalowej Woli przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XLII/259/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 8  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w Pysznicy 

przedstawił Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński. 

W dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący zapytał się czy to jest ten teren  25 ha znajdujący się przy ulicy 

Komunalnej. Wójt odpowiedział, że cześć tego terenu jest już zabudowana. Z-ca Wójta dodał, 

że jest to teren znajdujący się przy wysypisku/koło stacji segregacji. 

- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się ile z tego terenu jest własnością gminy. Z-ca Wójta 

odpowiedział, że cały teren  stanowił własność gminy ale część została już sprzedana. Wójt 

dodał, że zostało około 15 ha terenu gminnego. 

Po dyskusji uchwała Nr XLII/260/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 9  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony 

nieruchomości tj. części działki nr ewid.1347 położonej w Jastkowicach, stanowiącej 

własność Gminy Pysznica, z przeznaczeniem na budowę Infrastruktury telekomunikacyjnej 

składającej się z zestawu anten i urządzeń sterujących zainstalowanych na projektowanym 

maszcie o wys. ok. 50-60 m oraz urządzeń towarzyszących posadowionych u jego podnóża 

omówił również Z-ca Wójta. 

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLII/261/2018  w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 10 zdjęty z porządku obrad. 

 

 

Ad 11 

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 Ryszard Szado - pracownik Urzędu Gminy.  

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec  zgłosił potrzebę zamontowania kosza przy przystanku na ulicy 

Mickiewicza w Kłyżowie  - koło szkoły oraz zagospodarowania terenu koło wiaty 

przystankowej tj. położenie kostki oraz zwrócił uwagę na utrzymanie czystości/porządku przy 

przystankach na terenie gminy. 

Po dyskusji uchwała Nr XLII/262/2018  w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 12 

Przed odczytaniem projektu uchwały głos zabrała Skarbnik Pani Bogusława Sondej, która to 

podziękowała za wieloletnią współpracę. 



Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika 

Gminy Pysznica – Pani Bogusławy Sondej z powodu złożenia wniosku o rozwiązanie 

stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. 

Przewodniczący Rady również podziękował  Pani Sondej za wieloletnią współpracę. 

 

Uchwała Nr XLII/231/2018  w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały).  

 

 

Ad 13 

Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pysznica  - Panią Elżbietę Śliwińską 

przedstawił Wójt Gminy. Następnie głos zabrała nowa Pani Skarbnik, która powiedziała, że 

swoje obowiązki będzie się starała wypełniać sumiennie oraz poprosiła na początku o 

wyrozumiałość w stosunku do jej osoby. 

Uchwała Nr XLII/264/2018  w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). Przewodniczący Rady 

pogratulował i życzył Pani Skarbnik dobrej współpracy i wielu sukcesów. 

 

Ad 14.  

Sprawozdanie z realizacji  Rocznego Programu Współpracy Gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 

2017 zostało omówione przez Panią Beatę Biały -  pracownika urzędu na posiedzeniu Komisji 

Oświaty.  

Dyskusji na sesji nie było.   

Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych  jednogłośnie (14 głosów „za”). Sprawozdanie 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad 15.  

Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek odbyły się  

w następującej kolejności: 

1. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy.  

W dyskusji głos zabrali; 

- Kierownik OPS Pani Teresa Kudłacik udzieliła odpowiedzi na pytanie 

Przewodniczącego Rady dotyczące liczby rodzin korzystających z 500+. 

Po dyskusji Sprawozdanie zostało przyjęte.  

2. Sprawozdanie Dyrektora Przedszkola w Pysznicy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący zapytał się czy wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkola. Pani 

Dyrektor odpowiedziała, że 102 rodziców złożyło wnioski, komisja rozpatrzyła 

pozytywnie 96 wniosków, wszystkie dzieci zostały przyjęte, przy czym 46 miejsc jest w 

Pysznicy i 50 zaplanowanych miejsc w Brandwicy. 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek w kwestii parkingu przy przedszkolu i parkowaniu na 

jezdni zgłosił sugestię z wyjazdowego posiedzenia komisji Rady Gminy Pysznica, która  

to zwróciła uwagę na możliwość utworzenia miejsc parkingowych koło przepompowni i  

wykonania przejścia na plac przedszkolny.  Pani Dyrektor odpowiedziała, że przeciwna 

jest tworzeniu nowej furtki ze względu na bezpieczeństwo dzieci przebywających na 

placu zabaw. Dodała, że chcąc stworzyć nowe miejsca parkingowe należałoby utwardzić  

ten teren, rozwiązałoby to sprawę dla 4-5 aut.  Przewodniczący dodał, że problem jest 

znany i na pewno rozwiąże się jak zakład komunalny opuści swój budynek i będzie 

można zrobić z tyłu przedszkola parking.  



-  radny Pan Witold Pietroniec skierował apel do  Pani Dyrektor, aby ponownie zwróciła 

się z prośbą do pracowników przedszkola by parkowali na parkingu przykościelnym. Pani 

Dyrektor przyjęła powyższą uwagę. Po dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte. 

3. Sprawozdanie Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy. 

Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte 

4. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy.  

W dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na złe warunki lokalowe, które jak myśli  w 

najbliższym czasie  poprawią się. Wójt potwierdził, że wspólnie z Panią Dyrektor pisze 

wniosek o dofinasowanie remontu pomieszczeń w których obecnie znajduje się  Dom 

Kultury. Po dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte. 

Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

 

Ad 16.  

Ocenę  zasobów pomocy społecznej  na rok 2017 dla gminy Pysznica została przedstawiona 

przez Panią Teresa Kudłacik -  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się czy zawarta w danych o sytuacji demograficznej i 

społecznej taka sama liczba mieszkańców  na rok obecny i prognoza wynika z jakiś założeń. 

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła Pani Kierownik.  

Ocena zasobów została przyjęta przez radnych. Przedmiotowa ocena wraz z uzasadnieniem 

stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

 

Ad 17.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy: 

1) wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Rzeszowie stwierdzający 

nieważność uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Gminy Pysznica z dnia 9 lipca 

2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pysznica. Z-ca Wójta 

poinformował, że Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli zaskarżyła 

powyższą uchwałę a sąd przychylił się do skargi. 

2) Pismo od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

dotyczące podwyższenia działki nr 2841/2 w Jastkowicach przy ul. Bukowej  

związane z kolejnym wnioskiem Pana Stelmacha w sprawie podjęcia 

interwencji dotyczącej podwyższenia w/w działki, w którym skarżący zarzucił, 

że Pan Paleń podwyższył działkę nie tylko odpadami z wydobywania kopalin, 

ale również innymi odpadami. Z-ca Wójta wyjaśnił, że po pierwszym wniosku 

pracownik Urzędu Gminy w Pysznicy przeprowadził wizję w terenie i nie 

stwierdził nieprawidłowości. W związku z tym taka odpowiedź została 

wysłana.  Ponowna wizja terenowa pracownika potwierdziła informacje 

zawarte w poprzednim piśmie. Po wyjaśnieniach Z-cy Wójta Przewodniczący 

zarządził głosowanie aby udzielić takiej odpowiedzi na w/w pismo. Radni 

jednogłośnie wyrazili zgodę. 

3) pismo Pana  Żelasko z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie  prośby o zmianę 

uchwały Rady Gminy Pysznica dotyczącej warunków sprzedaży alkoholu w 

budynkach handlowych a konkretnie o zmianę odległości od budynku 

handlowego do szkół i kościołów, która to nie pozwala na sprzedaż alkoholu w 

jego sklepie. Przewodniczący Rady powiedział, że poinformował Pana 

Żelasko, że jego wniosek skieruje na posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia, 



Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Ochrony Środowiska  

i Porządku Publicznego. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę. Sekretarz Gminy 

Pan Stanisław Paleń dodał, że procedura wydawania decyzji na alkohol i zasad 

usytuowania będzie musiała być rozpatrywana przez Gminną Komisję, 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, ponadto projekty uchwał będą  

skonsultowane w sołectwach podczas zebrań wiejskich, po ich zaopiniowaniu 

dopiera Rada je uchwali,  więc cała procedura będzie rozległa w czasie. 

Przewodniczący Rady nadmienił, że na chwilę obecną  musi udzielić 

odpowiedzi wnioskodawcy odnośnie całej tej procedury. 

4) pismo z OLIMPII PYSZNICA  w sprawie rekomendacji wariantu lokalizacji 

przyszłej szatni sportowej. 

 Radny Pan Witold Pietroniec odnośnie wniosku Pana Żelasko zaznaczył, że by 

zmienić uchwałę  Rady Gminy musi być inicjatywa 3 radnych lub określona grupa 

mieszkańców. Nawiązał do wypowiedzi Przewodniczącego Gminnej Komisji 

stwierdzając, że wszczynanie całej procedury bez możliwości inicjatywy jest 

bezzasadne. Przewodniczący odpowiedział, że Rada przyjęła inicjatywę i wskazała kto 

ma to realizować, czyli komisje. Radny dodał, że komisja może rozpatrzyć powyższe 

pismo i jeżeli stworzy się inicjatywa w postaci 3 radnych lub 15 mieszkańców  wtedy 

może dojść do zmiany uchwały w tej sprawie. Przewodniczący Rady poinformował, 

że w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi bez względu na to  czy będzie złożony wniosek o zmianę uchwały czy 

nie należy podjąć nowe uchwały.  

 Sołtys Sołectwa Krzaki - Słomiana Pan Bogusław Drąg w imieniu mieszkańców ulicy 

Sosnowej w Krzakach zgłosił problem z budową nawierzchni asfaltowej na w/w 

drodze. Następnie Pani Torba odczytała wniosek w sprawie położenia nawierzchni 

asfaltowej na ul. Sosnowej na odcinku od zjazdu przy posesji Państwa Sobiło do 

numerów 1-8 oraz w sprawie połączenia dalszego ciągu drogi ul. Sosnowej z ul. 

Podleśną (300m). Dodała, że utwardzanie drogi nic nie daje, ponieważ po większych 

ulewach powstają doły w drodze. Pan Torba potwierdził to. Przewodniczący Rady 

odpowiedział, że sukcesywnie asfaltuje się drogi w gminie, także należy spokojnie 

poczekać, bo na pewno zostanie w przyszłości ona wykonana. Sołtys nadmienił, że 

mieszkańcy także upominają się o drogę do kościoła. Z-ca Wójta wyjaśnił, ze ta droga 

nie jest własnością gminy Pysznica tylko gminy Ulanów. Przewodniczący dodał, że 

komisja podczas posiedzenia wyjazdowego  ujęła do remontu  drogę na ulicy 

Sosnowej w protokole. Radny Pan Kamil Kuśmider wyjaśnił, że liczył na wykonanie 

tego odcinka ulicy Sosnowej ze  środków jakie ewentualnie pozostałyby po 

rozstrzygnięciu przetargu na budowę dróg.  Oprócz odcinka, który połączy ul. 

Podleśną z ul. Sosnową, który został ujęty w tym przetargu i zostanie w tym roku 

wykonany,  byłaby wówczas szansa na wyasfaltowanie odcinka wewnętrznego na 

ulicy Sosnowej, ale jak zaznaczył po rozstrzygnięciu przetargu na budowę dróg, kwota 

jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia okazała się za 

niska i na chwilę obecną trzeba znaleźć środki w tegorocznym budżecie gminy i do 

realizacji tego zadania dołożyć. Zaznaczył, że będzie wnioskował, aby wewnętrzny 

odcinek drogi przebiegający między domami na ulicy Sosnowej został ujęty w 

harmonogramie budowy dróg na kolejny rok budżetowy. Pani Jabłońska zwróciła 

uwagę na potrzebę utwardzenia/ konkretnego wykonania drogi do kościoła. Radny 

odpowiedział, ze ta droga kończy się na Państwa Kłyza a dalej jest las. Z-ca Wójta 

dodał, ze nie jest to teren gminy a pomimo tego i tak posypywana kamieniem. 

Przewodniczący Rady na koniec dyskusji powiedział, że droga na ul. Sosnowej jest 

wpisana w kolejności do asfaltowania w przyszłym roku. 



 Radny Pan Kazimierz Butryn  w kwestii organizacji turniejów sportowych przez 

stowarzyszenie sportowe OLIMPIA Pysznica wspólnie ze SWAL-em zaapelował do 

Wójta i Sekretarza by zwrócili się do dyrektorów szkół aby szkoły, które funkcjonują 

na terenie gminy wystawiały reprezentacje do turniejów i uczestniczyły w takich 

imprezach. Przewodniczący  zwrócił uwagę po rozmowie z Wójtem, że organizowanie  

takich turniejów powinno być zgłaszane  gospodarzowi gminy.  

  Radny Pan Andrzej Szawara zapytał się czy jest już jakaś informacja na temat 

dowozu uczniów do szkoły w Jastkowicach. Wójt poinformował Radę, że wpłynął do 

niego wniosek mieszkańców ulicy Fedorowskiego  w sprawie dowozu uczniów z tej 

ulicy do szkoły w Jastkowicach. Dodał, że   rozmawiał z dyrektorem PKS-u, który to 

nie widzi żadnych przeszkód aby taka komunikacja kursowała z tym, że bilety będzie 

kupować rodzic ucznia, obecnie gmina Pysznica kupuje bilety uczniom   dla uczniów, 

których droga do szkoły  zgodnie z ustawą  Prawo oświatowe jest większa niż 3 km 

dla uczniów I-IV i 4 km  dla uczniów V-VIII w przypadku, gdy taka sytuacja nie 

występuje a w/w sytuacji nie występuje za bilet miesięczny  koszt ponosi uczeń. 

Nadmienił, że  rozmawiał z panem Szawarą, który proponował aby obniżyć cenę 

biletu ale PKS ma swoje stawki kilometrowe. Stwierdził, że jeżeli spełnimy wniosek z 

ul. Fedorowskiego to jako Wójt ma propozycję aby objąć dowozem wszystkie dzieci 

na terenie gminy a będzie to koszt dla PKS 100 000 zł, gdybyśmy uruchomili busa to 

dodatkowo 150 000 zł więcej w stosunku do tego co gmina obecnie ponosi. 

Zasugerował aby Rada nad tym pochyliła się i  rozwiązała problem kompleksowo aby 

dzieci na terenie gminy miały równe prawa, z tym że będzie to zadanie do nowego 

budżetu. Na koniec odpowiedział, że to podanie rozpatruje negatywnie.   

- Radny Kazimierz Butryn zapytał się skąd są dzieci dowożone. Wójt odpowiedział, 

że z Brandwicy, Rudy Jastkowskiej, Moskali,  Studzieńca, Piskorowego Stawu  

i Sudołów.  

- Radny Pan Szawara przypomniał, że rozmawiał na ostatnim wspólnym posiedzeniu 

Komisji, że temat można rozwiązać w ten sposób, że  autobus jadąc ze Stalowej 

mógłby zabierać dzieci z ul. Fedorowskiego i robiąc koło zabierałby później dzieci z 

Rudy co spełniłoby wymogi kilometrowe. Z-ca Wójta wyjaśnił, że liczy się 

rzeczywista odległość w km od miejsca zamieszkania ucznia  do szkoły. Radny dodał, 

że  na następnej sesji należy pochylić na tym i tak jak inne gminy rozwiązały ten 

problem albo  zakupiły  pojazd i dzieci są wszystkie dowożone z gminy albo gmina 

dopłaca do biletów. Wójt zasugerował aby radny złożył  wniosek i poszukał środków 

w budżecie. Przewodniczący zaznaczył, że jak  radni podejmują tematy z 

mieszkańcami to muszą  być później odpowiedzialni w swoim działaniu.  Sołtys 

Sołectwa Olszowiec Jakub Kapuściński wypowiedział się negatywnie odnośnie 

dowozu dzieci w kwestii liczenia kilometrów dotyczących ul. Fedorowskiego podając 

za przykład dowożenie jego wnuczki  do szkoły.  

 Radny Pan Witold Pietroniec przypomniał  o zgłoszonym  przez niego wniosku.  W 

sprawie zajęcia stanowiska przez Radę. Radna Pani Elżbieta Paluch odczytała 

zgłoszony przez radnego wniosek dotyczący przyjęcia stanowiska przez Radę Gminy 

Pysznica w sprawie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Pysznica przez 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli. Wniosek został przyjęty przez Radę 

jednogłośnie.  

 Radny Pan Andrzej Herdzik zgłosił potrzebę wyrównania ziemi nawiezionej na boisko 

w Podborku. 

 Radny Pan Witold Pietroniec przypomniał również, że zgłaszał wniosek w sprawie 

zamontowania kosza przy przystanku autobusowym i kwestię przystanków 

autobusowych. Wójt odpowiedział że zgłosi to do zakładu komunalnego. Radny 



poprosił  Przewodniczącego i Wójta aby dyrektorzy lub ich zastępcy byli obecni na 

sesjach.  

Radny zapytał się także dlaczego petycja w sprawie budowy internetu 

światłowodowego, która wpłynęła od  mieszkańców Kłyżowa nie została umieszczona 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  urzędu.  Wójt odpowiedział, że radca 

prawny oceniła, że to nie jest petycja w sprawach gminy. Radny dodał, że mieszkańcy 

nie otrzymali takiej informacji, że to nie kwalifikuje się jako petycja. Przewodniczący 

Rady dodał, że odpowiedź otrzymał Pan Tofil. Radny dodał, że oczekuje że jeżeli 

wpływa petycja i  nie kwalifikuje się to tak się odpowiada bo taki jest tryb a jeżeli 

spełnia wymogi petycji to niezwłocznie umieszcza się ją na BIP-ie.  Z-ca Wójta 

poinformował, że jakikolwiek wniosek wpływa do organu, który nie jest właściwy w 

sprawie to zgodnie z kpa przekazuje się sprawę niezwłocznie do właściwego adresata 

powiadamiając o tym wnioskodawcę i taką informację Pan Tofil dostał, natomiast ta 

petycja  została przesłana do firmy MTM, która jest władna do podejmowania decyzji 

w tej sprawie. 

 

Ad 18.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLII sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


