
 PROTOKÓŁ  NR  XXXI/2017 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  31 marca 2017 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 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego.  

6. Wolne  wnioski i zapytania. 

7. 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. Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński zgłosił sugestię odnośnie  zapisu w protokole 

wymiarów budynku z płyty Baas- Panel, który zostanie postawiony na centrum sportowym 

 w Pysznicy tj.,żeby wpisać dokładne jego wymiary: 5,40 m na 2,40 m. Przewodniczący Rady 

przyjął sugestię Z-cy Wójta. 

Następnie protokół został przyjęty przez radnych. 

 

 

Ad 3.  

W skład komisji uchwał i wniosków weszli: 

Radny – Łukasz Bajgierowicz 

Radny –  Kazimierz Butryn 

Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń. 

 

 

Ad 4.  

Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Z-ca 

Wójt Gminy Pan Aleksander Jabłoński. Poinformował radnych, że: 

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

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

- rozstrzygnięto przetarg na  „Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach 

stanowiących własność Gminy Pysznica w 2017 roku”, w którym najniższą ofertę złożyło 



przedsiębiorstwo Pana Jana Herdzika  na kwotę 246 369, 00 zł, obecnie są uzupełniane 

dokumenty przetargowe, natomiast umowa podpisana zostanie 7 kwietnia. 

- podpisano umowę w formie aktu notarialnego w sprawie przejęcia stadionu w Kłyżowie, 

 w chwili obecnej trwają przygotowania nad przygotowaniem przetargu na remont boiska  

w Kłyżowie oraz w Studzieńcu, planowane rozpoczęcie tego remontu jest na 1 czerwca tego 

roku, 

- trwają prace również nad przygotowaniem do  przetargu na rozbudowę kanalizacji  

w Olszowcu do ulicy Rędziny wraz z jedną przepompownią, 

- w chwili obecnej trwają prace  także przy wykonaniu nawierzchni asfaltowych: ul. Żwirowa, 

ul. Kolonia i ul. Fedorowskiego, 

- została ogłoszona lista rankingowa Mobilny MOF, w miesiącu kwietniu zaplanowane jest 

podpisanie umowy z urzędem marszałkowskim  na dofinasowanie tej inwestycji i też jest w 

tej chwili przygotowywana specyfikacja na przetarg na budowę pętli, zatok autobusowych 

oraz wiat przystankowych w  Brandwicy, Pysznicy i Kłyżowie wraz  z nakładką asfaltową na 

ulicy Błońskiej w Kłyżowie.  

- została podpisana umowa na remonty cząstkowe na drogach asfaltowych, w związku z tym 

wszelkie sugestie i uwagi należy zgłaszać do Pana Szado. 

Z-ca Wójta  nadmienił także, że w związku z wcześniejszą informacją Wójta  odnośnie 

organizowania Dożynek Powiatowych w naszej gminie w tym roku, plany te uległy zmianie, 

gdyż na ostatnim Konwencie Wójtów  Gmina Zaklików wyraziła chęć organizacji tych 

dożynek. 

Ponadto Z-ca Wójta w związku zapytaniami radnych kierowanymi do Wójta odnośnie 

składania wniosków o dofinansowanie na obiekty sportowe z Ministerstwa Sportu, po 

rozpoznaniu sprawy przez pracowników urzędu poinformował, że  Gmina Pysznica jako taka 

nie kwalifikuje się na dofinasowanie ponieważ, są to dofinasowania na obiekty w których są 

dyscypliny olimpijskie.  Wiejskie kluby jednosekcyjne nie kwalifikują się do dofinasowania. 

Odczytał fragment załącznika do decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r.  

tj. „wnioski dotyczące  obiektów wykorzystywanych przez wiejskie kluby nie posiadające 

wysokiego poziomu zaplecza kadrowego oraz szerokiej oferty szkoleniowej nie będą mogły 

skorzystać z takiego dofinasowania”.  Radny Pan Łukasz Bajgierowicz nadmienił, że klub 

San Rozwadów  jest takim klubem w B klasie i skorzystał z takiego dofinasowania. Z-ca 

Wójta powiedział, że nie wie  na jakiej podstawie klub uzyskał dofinasowanie i zapytał w 

jakim czasie klub je uzyskał. Radny odpowiedział, że w tym roku, niedawno było otwarcie. 

Z-ca Wójta zaznaczył, że może ten klub skorzystał z dofinasowania na podstawie  przepisów 

z ubiegłego roku. Nadmienił także o możliwości skorzystania z programu Klub, z którego  

kluby indywidualnie mogą skorzystać, warunki jakie należy spełniać może przekazać 

zainteresowanym.  

W dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady Gminy zapytał się czy przy rozbudowie kanalizacji w Olszowcu 

będzie jedna  duża przepompownia czy przydomowe przepompownie. Z-ca odpowiedział, że 

w Olszowcu będzie system mieszany grawitacyjno-ciśnieniowy, czyli będzie jedna duża 

przepompownia oraz kilka przydomowych przepompowni. 

-  radny Pan Krzysztof Skrzypek  zapytał czy mamy informacje kiedy będą wykonywane 

remonty cząstkowe na powiatowych drogach asfaltowych. Z-ca Wójta odpowiedział że na 

chwilę obecną nie posiada takich informacji. Dodał, że  Pan Szado miał zadzwonić dzisiaj do 

Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli w związku z uwagami z policji odnośnie stanu 

nawierzchni na drodze powiatowej w Krzakach i  jeśli uzyska on w tej sprawie informację, to 

udzieli jej w wolnych wnioskach.  

- radny Pan Witold Pietroniec zapytał  w związku z planowanym remontem boiska   

w Kłyżowie, który rozpocznie się  w trakcie sezonu czy było to uzgadniane z klubem.  



Z-ca Wójta odpowiedział, że zostało to uzgodnione z Prezesem klubu  a także poinformowani 

są niektórzy zawodnicy. Z-ca Wójta wyjaśnił także, że planowane rozpoczęcie remontu  

1 czerwca związane jest z maksymalnym wydłużeniem terminu do wzrostu traw. 

 Radny poprosił Z-cę Wójta o zamieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej załącznika 

do zarządzenia Wójta Nr 27 dotyczącego przedstawienia organowi stanowiącemu, rocznego 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016.  Z-ca Wójta odpowiedział, że został 

poinformowany o braku tego załącznika. Dodał, że będzie zamieszczony w najbliższym 

czasie. 

- Radny Pan Kazimierz Butryn zadał pytanie odnośnie zakresu remontu boiska w Kłyżowie.   

W związku z tym, że była mowa o wymianie ekranu zapytał czy będzie wymieniany cały 

ekran czy tylko siatka. Nadmienił, że jest on solidnie zrobiony i wystarczy wymienić tylko 

siatkę, w związku z tym  koszty byłyby mniejsze a  w to miejsce można byłoby wykonać inne 

prace. Z-ca  Wójta odpowiedział, że na chwilę obecną w przetargu uwzględnione jest: 

nawodnienie, wymiana płyty boiska,  odwodnienie, rozbiórka murku oporowego od skarpy, 

wymiana piłkochwytów,  wymiana bramek i boksów dla zawodników rezerwowych, 

natomiast w trakcie robót zostanie oceniona ostatecznie jakość ekranu.  

Po dyskusji informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, odczytał pozytywne opinie 

odnośnie przedmiotowej uchwały: Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Związku 

Nauczycielstwa Polskiego oraz  Związku Zawodowego Solidarność  Region Ziemia 

Sandomierska. 

Następnie  Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń na prośbę radnego Pana Witolda Pietrońca 

poinformował o naniesionych zmianach w projekcie uchwały. 

Po dyskusji uchwała Nr XXXI/182/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie  (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 6.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek Państwa Wermińskich w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica dla drogi transportu rolnego, 

zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 

ewidencyjnymi: 3285, 3286 3287, w którym to wniosku  wnioskodawcy proponują 

nazwę ul. Błogosławionej Karoliny (Kózkówny). Po dyskusji radni jednogłośnie  

(15 głosów „za”) zdecydowali przekazać przedmiotowy wniosek na posiedzenie 

właściwej rzeczowo Komisji Rady Gminy Pysznica. 

 Radna Pani Cecylia Torba zgłosiła Radnemu Powiatowemu uzupełnienie wyrwy przy  

drodze powiatowej – ul. Ziarny, znajdującej się koło koszy przy Przedszkolu  

w Pysznicy. 

 Radny Pan Krzysztof Skrzypek zgłosił uzupełnienie ubytków na ulicy Mickiewicza  

w Jastkowicach. 

 Radny Pan Czesław Pyz zgłosił również zaniżenie w drodze na ulicy Mickiewicza  

w Jastkowicach na wysokości P. Bąka i P. Cichockiego. 

 Radna Pani Grażyna Młodożeniec  poprosiła aby wziąć pod uwagę drogę powiatową 

w miejscowości Brandwica tj. uzupełnienie ubytków i zaniżeń. 

 Radny Pan Kazimierz Tofil zgłosił uzupełnienie ubytków asfaltowych  pomiędzy 

drogą a ścieżką rowerową na całej długości drogi powiatowej. 

 Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na wszystkie wybite zakręty na drogach 



powiatowych na terenie gminy. 

 Sekretarz Gminy poprosił o uzupełnienie ankiety dotyczącej Krajowej Mapy Zagrożeń  

oraz poinformował o zasadach dotyczących wycinki drzewa według obowiązującego 

rozporządzenia. 

 

Ad 7. 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 
 


