
 PROTOKÓŁ  NR  XVII/2016 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  17 lutego 2016 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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica 

na rok 2016.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Powiatowi 

Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie 

Stalowa Wola na realizację zadania publicznego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Pysznica, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych 

kryteriów. 

10. 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. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

przetargu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Pysznica”. 

13. Wolne  wnioski i zapytania. 

14. 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: 

Radny – Kazimierz Butryn 

Radny –  Bogusław Drąg 

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: 

- ogłoszono otwarty konkurs ofert 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 a także otwarty konkurs na realizację zadań  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

-  sprzedano 2 działki położone w Pysznicy: 0,5000 ha za kwotę 80 00,00 zł oraz 0,5226 ha 

pod działalność usługową za kwotę 84 000,00 zł, 

- odbył się przetarg na dzierżawę nieruchomości tj. pastwiska położonego w Pysznicy – 

Podborku na kwotę 550 zł za 1 ha, dzierżawcą został Pan Nawrocki z Zarzecza, 

- działka położona w Studzieńcu nie została zbyta w przetargu ze względu na brak ofert, 

- został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: w Pysznicy  

( Targowisku) – 27,14 ha, w Studzieńcu 8,18 ha, oraz Brandwicy 1,09 ha, 

- przeznaczono do sprzedaży działki położone w Pysznicy oraz działkę rolną w Jastkowicach 

przy ulicy Polnej, 

- złożone wnioski na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych obecnie są w ocenie, 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał o okres dzierżawy pastwiska w Podborku. Wójt 

odpowiedział, że sprawdzi i odpowie na pytanie po przerwie. 

Złożona informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 

2016 przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Bogusława Sondej. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XVII/92/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie ( 15 radnych głosowano za projektem uchwały). 

 

Następnie Wójt udzielił odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie odnośnie okresu dzierżawy 

pastwiska w Podborku tj. umowa dzierżawy została podpisana na 5 lat. 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok omówiła Skarbnik Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek w związku ze zwiększeniem wydatków na remont dróg 

zapytał czy mamy informacje jakie są planowane drogi w tym remoncie. Wójt odpowiedział, 

że na wszystkie nawierzchnie nietrwałe dróg gminnych. 

- radny Pan Czesław Pyz zwrócił uwagę na potrzebę zmiany materiału przeznaczonego na 

nawierzchnie nietrwałe. Wójt po dyskusji zaproponował, aby przekazać ten temat pod 

dyskusję na posiedzenie właściwej komisji Rady Gminy Pysznicy. 

- radny Pan Witold Pietroniec zadał pytanie dotyczące zakupu książek, zapytał jakie to 

książki. Pan Artur Mierzwa Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Pysznicy 

poinformował, że chodzi o zakup książek z geografii i biologii dla uczniów, którym skończył 



się semestr, książki te będzie można zakupić z dotacji dopiero na przełomie września – 

października  i wtedy ostatecznie rozliczyć dotację. 

Po dyskusji uchwała Nr XVII/93/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Powiatowi 

Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego omówiła Skarbnik Gminy. Dodała, że 

jest to dotacja celowa w kwocie 8000 zł na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. 

„Kompleksowe wspieranie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej’’ 

realizowanego przez Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ w Stalowej Woli. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XVII/94/2016 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych 

głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Stalowa Wola 

na realizację zadania publicznego tj. dotacji w kwocie 2000 zł na dofinansowanie zajęć na  

Politechnice Dziecięcej  przedstawiła Skarbnik Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady Gminy zapytał jakie będą zasady naboru. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że zasady naboru oraz inne szczegóły zostaną zawarte w umowie. 

Po dyskusji uchwała Nr XVII/95/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 9. 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Pysznica, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły, określanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz 

przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów przedstawiła Przewodnicząca 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej – Pani Cecylia Torba. Kryteria 

zostały ustalone przez w/w komisję. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał czym spowodowane jest uchwalenie w/w kryteriów. 

Kierownik GZOSIP w Pysznicy Pan Artur Mierzwa odpowiedział, że jest to wymóg 

ustawowy. Wyjaśnił, że z założenia do klasy pierwszej przyjmowane są wszystkie osoby 

zamieszkałe w danym obwodzie, jeżeli dyrektor dysponuje wolnymi miejscami nadal po 

przyjęciu uczniów z obwodu może przyjąć uczniów spoza obwodu w oparciu o kryteria 

uchwalone przez radę gminy. Dodał, że w ubiegłym roku dyrektorzy jeszcze sami ustalali te 

kryteria w formie zarządzania, natomiast od tego roku kryteria muszą być uchwalone przez 

radę gminy. Nadmienił, że jeżeli rada nie określi kryteriów, dyrektor nie ma w oparciu o co 

przyjąć uczniów spoza obwodu w ramach tych wolnych miejsc. 

 - radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał czym był motywowany wybór 3 kryterium – „rodzic 

zatrudniony w obwodzie”, ponieważ radni mieli inne do wyboru np. odległość od miejsca 

zamieszkania. Pan Artur Mierzwa odpowiedział, że te kryteria były stosowane przez 

dyrektorów w poprzednim roku, zaproponowano je komisji wraz z innymi kryteriami, 

komisja uznała, że jeśli kryteria działały w poprzednim roku to można je zostawić. Dodał, że 

specjalnego argumentu nie było. 



Po dyskusji uchwała Nr XVII/96/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

W związku z nieobecnością Pana Morawskiego – autora miejscowego planu Przewodniczący 

Rady przeszedł do dalszego porządku obrad. 

 

Ad 11. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu tj. 

działki Nr 244/7 o pow. 0,98 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Jastkowice, 

stanowiącej własność Gminy Pysznica przedstawił Wójt Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XVII/98/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  (14 radnych głosowało za projektem uchwały, w głosowaniu brało udział  

14 radnych – radna Pani Grażyna Młodożeniec chwilowo nieobecna). 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu tj. 

działek: Nr 972 o pow. 0,0294 ha, Nr 973 o pow. 0,0318 ha Nr 974/4 o pow. 0,19 ha, 

położonych w obrębie ewidencyjnym wsi Pysznica, stanowiących własność Gminy Pysznica 

omówił również Wójt Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XVII/99/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 12. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Pysznica’’ przedstawił Wójt Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek w związku określeniem pewnych wariantów w planie, które 

gmina może wykorzystać przy realizacji tego planu zapytał czy w tym momencie mamy 

jakieś założenie w który wariant będziemy wchodzić i czy będziemy korzystać w tym roku  

 z jakiegoś projektu czy tylko na razie przyjmujemy plan. Wójt odpowiedział, że na razie 

przyjmujemy plan jako dokument strategiczny, żeby w przyszłości skorzystać  

z dofinansowania. Radny zapytał czy gmina nie ma informacji, że w tym roku będzie coś 

planowane. Wójt odpowiedział, że w tym roku nie jest nic planowane a pod potrzeby gdyby 

się pewne zadania nie znalazły się  w planie można go zawsze zmodyfikować. Dodał także, że 

nie zamierzamy rezygnować z ogrzewania węglowego na gazowe. Radny nadmienił, że 

słyszał w reportażu, że na terenie woj. podkarpackiego planowane są nabory na fotowoltaikę. 

Wójt poinformował, że zakład komunalny zainteresowany jest fotowoltaiką, ponieważ 

chciałby tanią energię wykorzystywać na własne potrzeby do ujęcia wody i oczyszczalni 

ścieków oraz powtórzył, że w tym roku nic nie planuje się. Radny nadmienił, że znalazł 

pewne nieścisłości w planie. Wójt poprosił aby wypisać i przekazać autorowi do poprawy. 

Radny Pan Witold Pietroniec dodał, że także natknął się na błędy w tym dokumencie np. pod 

względem proporcji. Radny Pan Krzysztof Skrzypek dodał, że błędy nie są w części planu 

działań tylko w części analizy. Wójt ponownie poprosił aby przekazać znalezione błędy, żeby 

przed wysłaniem uchwały poprawić je. 

- radny Pan Kazimierz Butryn stwierdził, że w tego kierunku działaniach przewidywane są 

duże pieniądze. 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zadał jeszcze pytanie odnośnie podjętych wcześniej zmian  

w budżecie dotyczących zdjęcia kwoty z termomodernizacji szkoły w Krzakach, zapytał czy 

odpuszcza się to zadanie czy tylko na razie przenosi na inne zadania. Wójt odpowiedział, że 



na obecnym etapie nie ma możliwości wykonania tego zadania w tym roku min. Ze względu, 

że nabór wniosków na dofinansowanie jest do 15 marca. 

Po dyskusji uchwała Nr XVII/100/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 10. 

Po przerwie posiedzenie opuścił radny Pan Bogdan Loc (wyjście zgłoszone wcześniej 

Przewodniczącemu Rady). 

Następnie Przewodniczący Rady przywitał przybyłego na posiedzenie projektanta mgr Pana 

Jacka Morawskiego, który przedstawił 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 I. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radna Pani Cecylia Torba zapytała o działkę położoną na terenie archeologicznym ujętym 

w planie, która biegnie od ulicy Szubargi do ulicy Folwarcznej, zapytała czy ta działka musi 

być cała wyłączona, nie może zostać działką budowlaną od ulicy Folwarcznej. Projektant 

odpowiedział, że nikt nie zgłaszał wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia tej działki  

a poza tym plan został wykonany na podstawie istniejącego już studium tak więc w  projekcie 

planu mogło być tylko to co w stadium.  

- radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał czy decyzją o ustaleniu warunki zabudowy nie 

można przekształcić tej działki na budowlaną. Pan Morawski odpowiedział, że nie, ponieważ, 

jeśli jest plan to nie wydaje się warunków zabudowy.  

- radna Pani Cecylia Torba zapytała się również o teren, który został przeznaczony pod 

rolnictwo. Pan Morawski odpowiedział, że jest to teren obniżony i podmokły, nie jest to teren 

fizjograficznie nadający się do zabudowy mieszkaniowej. Radna zapytała jeszcze o tereny 

oznaczone na planie II etapem oraz o działki położone poza terenem po lewej stronie ulicy 

Ziarny. Pan Morawski odpowiedział, że tereny oznaczone na planie II etapem są glebami 

chronionymi klasy III i nie można było wydać na nie warunków zabudowy dlatego 

podjęliśmy to planem, żeby uzyskać od ministra wyłączenie tych działek z produkcji rolnej co  

jednak się nie udało, natomiast działki położone po lewej stronie są działkami rolnymi, nie 

zostały objęte planem ponieważ zakres planu określony został we wcześniejszej uchwale rady 

gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał o główną argumentacje Ministra Rolnictwa z jakiego 

powodu nie wydaje wyłączeń, czy ze względu na jakość gruntów. Pan Morawski 

odpowiedział, że procedura polega na wysłaniu wniosku rolnego do marszałka województwa, 

który ocenia i opiniuje wniosek, następnie całość przesyła ministrowi, który przeważnie 

przychyla się do decyzji marszałka. W tym przypadku minister uznał, że będzie to rozbijało 

integralność gruntów rolnych, ponieważ po tej stronie nie ma zabudowy. 

- radna Pani Cecylia Torba w związku z obawami mieszkańców ulicy Marii Bourdon i por. 

Jana Rostka zapytała czy właściciel działki usługowej znajdującej się w planie może 

wydzielić ze swojej działki wyjazd w stronę tych ulic. Projektant odpowiedział, że nie, 

ponieważ wydzielenie drogi musi nastąpić w planie miejscowym, 

- radny Pan Łukasz Bajgierowicz zadał pytanie odnośnie terenów biegnących w stronę 

Sudołów, zapytał czy wybudowanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej będzie pozytywnie 

wpływać na dalszy etap planu. Pan Morawski odpowiedział, że w przyszłości będzie to na 

pewno argumentem by te tereny przeznaczyć na zabudowę mieszkaniową. 

Po dyskusji uchwała Nr XVII/97/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 



Ad 13. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca przywitał przybyłych na sesję 

przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli: Z-cę Komendanta 

Powiatowego Pana Franciszka Kantora i oficera prasowego asp. Sztab. Andrzeja 

Walczynę, którzy przedstawili i omówili Krajową Mapę zagrożeń bezpieczeństwa  

w Polsce. 

            W dyskusji głos zabrali: 

            - Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy zostali ujęci sprawcy kradzieży, które     

              miały miejsce na terenie gminy w ubiegłym roku. Asp. Sztab. Andrzej Walczyna  

              odpowiedział, że zatrzymano grupę osób która okradała transformatory, została  

              rozliczona grupa, która dewastowała groby na cmentarzu, jeśli chodzi o włamania  

              do domów to niestety tutaj nie ma przełomu. Z-ca Komendanta zwrócił się z prośbą 

             do zebranych o przekazywanie różnego rodzaju informacji w kwestii przemieszczania  

             się podejrzanych osób, które się kręcą wokół zabudowań oraz zachęcił do zakładania  

             kamer i monitoringów. Przewodniczący w związku z tymi kradzieżami, zasugerował  

            aby na rogatkach dróg powiatowych zamontować kamery. Z-ca Komendanta  

            nadmienił,   że Zarząd Dróg Powiatowych na pewno przekazałby to zadanie na gminę. 

           - radna Pani Elżbieta Paluch jako pracownik OPS w Pysznicy przekazała informacje  

             dotyczącą handlu narkotykami na terenie Słomianej i Krzaków, którą zgłaszają  

             podopieczni opieki mieszkający na tym terenie, ale którzy nie ujawniają swoich  

            danych osobowych oraz zapytała czy policja coś wie na ten temat. Z-ca Komendanta  

            odpowiedział, że są to sprawy operacyjne których nie można na forum omówić oraz  

           zachęcił do przekazywania takich informacji operacyjnym policjantom, a dane  

           identyfikacyjne osoby zgłaszającej nie zostaną ujawnione. 

          - Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora poinformował,  

           że w sprawie handlu narkotykami są już częściowo osoby rozliczone. Zaprosił również  

          zebranych na spotkanie o tej samej tematyce, które odbędzie się jutro o 13-tej w tym  

          samym miejscu w obecności prezesów klubów sportowych działających na terenie  

          gminy. Przewodniczący podziękował przedstawicielom Komendy za przybycie oraz  

          życzył dobrej współpracy. 

 Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał pisma, które wpłynęły do Rady 

Gminy: 

1)  sprawozdanie z GZOSIP w Pysznicy dotyczące wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  

(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

                        W dyskusji głos zabrali: 

                        - radny Pan Kazimierz Butryn zapytał czy wiadomo już o podwyżce jaka jest  

                        planowana dla nauczycieli. Kierownik GZOSIP w Pysznicy Pan Artur  

                         Mierzwa odpowiedział, że nie ma konkretnych informacji w tej sprawie. 

                       - radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał odnośnie pojawienia się informacji,  

                         że od września będą likwidowane w szkołach tzw. ,,godziny karciane’’  

                         w ramach, których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne. Pan Artur Mierzwa  

                         odpowiedział, że obecnie nie ma szczegółowych informacji w tym temacie.  

                         Dyrektor Zespołu Szkół w Jastkowicach Pan Bogdan Dziuba dodał,  

                        że prawdopodobnie te godziny będą likwidowane ale dyrektorzy będą mieli  

                         możliwości aby w ramach tych godzin nauczyciele prowadzili zajęcia  

                        rozwijające dla uczniów, chociaż do końca nie wiadomo jak to będzie. 

2) Pismo Pani Aliny Bazan – Jędrzejewskiej dotyczące uwzględniania jej posesji 



dz. Nr ewid. 2699/3 przy ulicy Żwirowej w Pysznicy w dokumentacji 

projektowej na budowę ,,Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  

i pompowaniami ścieków dla miejscowości Pysznica – Olszowiec”. 

Przewodniczący Rady Gminy po zasięgnięciu informacji na temat tej 

inwestycji poinformował radnych, że przedmiotowa działka w czasie kiedy 

sporządzony projekt była działką rolną i znajdowała się daleko od zabudowań, 

dlatego nie została ujęta w projekcie, obecnie na tym etapie nie ma możliwości 

doprojektowania kanalizacji do tej działki, dopóki nie zostanie dokończona 

budowa całej inwestycji. Po dyskusji Przewodniczący zaproponował, aby  

w ten sposób udzielić odpowiedzi i zarządził głosowanie ( 10 radnych 

głosowało ,,za’’, 4 głosy ,, wstrzymujące się”). 

 radny Pan Krzysztof Skrzypek zgłosił, że po ostatnich roztopach i opadach 

mieszkańcy Jastkowic zwracają uwagę na rozlewisko, które tworzy się na ulicy 

Mickiewicza w rejonie tartaku. Zwrócił uwagę na konieczność odwodnienia tego 

odcinka np. przez studnie chłonne. Dodał także, że rozmawiał z Dyrektorem Zarządu 

Dróg Powiatowych w Stalowej Woli Panem Śliwińskim, który poinformował go,  

że zarząd przymierzał się do rozwiązania tego problemu ale ze względu na brak 

miejsca do odprowadzania tej wody nie został rozwiązany. Po dyskusji 

Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku którego radni jednogłośnie 

zdecydowali wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych  

w Stalowej Woli. 

 radna Pani Celina Torba w związku z pytaniami na ostatniej sesji związanymi  

z funkcjonowaniem prywatnego przedszkola w Pysznicy poinformowała, że nie jest to 

teraz przedszkole tylko żłobek, który nie korzysta z dofinansowania z gminy, 

ponieważ dofinansowanie jest do dzieci powyżej 2,5 roku, uczęszcza do niego 17 

dzieci, w tym 5 z Pysznicy, dzieci przyjmowane są do 3 lat. 

 radny Pan Kamil Kuśmider po zasięgnięciu informacji w powiecie udzielił odpowiedzi 

odnośnie ustawionych na terenie gminy kontenerów na odzież używaną, mianowicie 

że powiat nie ma umowy pomiędzy żadną z firm na zajęcie lub wydzierżawienie pasa 

drogi powiatowej, więc te które już są ustawione najprawdopodobniej są na działkach 

prywatnych. 

 Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń oraz Przewodniczący Rady Gminy 

przypomnieli radnym o zbliżającym się terminie składania oświadczeń majątkowych 

oraz o najczęściej pojawiających się błędach w oświadczeniach. 

 

Ad 14.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczącego Rady Gminy zamknął obrady XVII sesji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy: 

                                     

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 


