
 PROTOKÓŁ  NR  XXXVII/2017 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  10 listopada 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 protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy. 

3. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Powiatowi 

Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia 

wysokości podatku rolnego na rok 2018.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Pysznica”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Pysznica na lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2024”.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

przetargu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2018. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 

Gminy Pysznica o nazwie „Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy” 

oraz w sprawie nadania tej jednostce statutu. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia, w odniesieniu do 

jednostek organizacyjnych gminy zaliczonych do sektora finansów publicznych, 

jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków 

powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 

17. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Pysznica. 

18. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń      

majątkowych. 

19. Wolne  wnioski i zapytania. 

20. 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 13 radnych (chwilowo nieobecni radni: Bogusław Drąg oraz Andrzej Herdzik – 

nieobecność usprawiedliwiona), wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że  do porządku obrad zostają dodane 

następujące punkty:  

- pkt 17 – „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na zadanie 

pod nazwą ,,Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Pysznica w roku 2018”, 

- pkt 18 - „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na zadanie 

pod nazwą ,, Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do 

urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2018 roku”. 

 

 Pkt „Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Pysznica” otrzymuje nr 19 

pkt „Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń      

majątkowych” otrzymuje nr  20, pkt „Wolne wnioski i zapytania” otrzymuje nr  21, natomiast 

pkt „ Zamknięcie  obrad sesji”  nr 22. 

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Odczytanie i przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy. 

3. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Powiatowi 

Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia 

wysokości podatku rolnego na rok 2018.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Pysznica”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Pysznica na lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2024”.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

przetargu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2018. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 

organizacyjnej Gminy Pysznica o nazwie „Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 

w Pysznicy” oraz w sprawie nadania tej jednostce statutu. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia, w odniesieniu do 

jednostek organizacyjnych gminy zaliczonych do sektora finansów publicznych, 



jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków 

powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na zadanie pod 

nazwą ,,Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Pysznica w roku 2018”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na zadanie pod 

nazwą ,, Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji 

do urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2018 roku’. 

19. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Pysznica. 

20. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń      

majątkowych. 

21. Wolne  wnioski i zapytania. 

22. Zamknięcie obrad sesji 

Nowy porządek obrad został przyjęty  przez radnych. 

 

Ad 2.  

Protokoły z poprzednich  sesji Rady Gminy  Nr XXXV i Nr XXXVI zostały odczytane przez 

Przewodniczącego Rady Gminy i przyjęte bez uwag. Podczas czytania protokołów na sesję 

przybyli spóźnieni radni: Pan Bogusław Drąg oraz Andrzej Herdzik. 

 

Ad 3.  

W skład komisji uchwał i wniosków weszli: 

Radny – Krzysztof Skrzypek 

Radny –  Andrzej Szawara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń. 

 

 

Ad 4.  

Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył  Wójt  

Gminy Pan Tadeusz Bąk. Złożył informację z wizyty delegacji gminnej w gminie Bóbrka na 

Ukrainie, podczas której podpisano umowę o współpracy.  

Ponadto poinformował radnych, że: 

- przeprowadzono przetarg na dzierżawę pastwiska w Bąkowie około 22 ha, za kwotę 7 700 zł 

rocznie, którą wylicytował Pan Piłat z Racławic, 

- powołano komisję do szacowania strat w gospodarstwach rolnych w których wystąpiły 

szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, 

- odebrano drogę Jastkowice – Chłopska Wola, której przebudowę dofinansowano z budżetu 

państwa ze środków powodziowych, 

- ogłoszono następujące przetargi ; 

 na  przebudowę drogi w Krzakach ul. Leśna, która również będzie dofinansowana z 

budżetu państwa ze środków powodziowych, wczoraj została odebrana promessa na 

kwotę  120 000 zł, 

 na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do 

urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2018 roku", 

- w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica 

w roku 2018”,  

- rozstrzygnięto przetarg przeprowadzony przez ZGK Sp. z o. o. w Pysznicy na zadanie pn. 

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pysznica”, w którym 

najniższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjnych J. Korkosz z Niska na kwotę  



2 550 158,47  mln zł, obecnie twa procedura uzupełniania dokumentów, 

- trwają prace na drogach prowadzone przez firmę Inżdróg oraz przy rozbudowie i adaptacji 

części budynku po byłej szkole w Pysznicy na potrzeby Domu Kultury w Pysznicy.  

Dyskusji nie było. 

Informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Powiatowi 

Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w formie dotacji celowej w kwocie 

50 000, 00  zł na dofinansowanie przebudowy pomieszczeń w drugim pawilonie szpitalnym  

w  Powiatowym Szpitalu w Stalowej Woli na potrzeby nocnej i świątecznej pomocy 

zdrowotnej omówiła Skarbnik Gminy Pani Bogusława Sondej. 

Dyskusji  nie było. 

Uchwała Nr XXXVII/208/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok również omówiła Skarbnik 

Gminy. 

W dyskusji głos zabrał radny Pan Krzysztof Skrzypek z pytaniem jakiej szkoły dotyczy 

zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych. Pani skarbnik odpowiedziała, że dotyczy 

szkoły w Kłyżowie. 

Po dyskusji uchwała Nr XXXVII/209/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XXXVII/210/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

 

Ad 8.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca poinformował, że propozycja Wójta 

odnośnie pozostawienia stawki podatku rolnego z poprzedniego roku tj. 45 zł za 1 dt została 

przyjęta na posiedzeniach przez komisje Rady Gminy. W związku z brakiem nowych 

propozycji Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2018.  

Uchwała Nr XXXV/211/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

 

Ad 9. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Pysznica” przedstawiła Pani Małgorzata Wieteska – pracownik Urzędu Gminy 

w Pysznicy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zwrócił uwagę na to, że przy aktualizacji czy uzupełnieniach 



regulaminów na placach zabaw warto wpisać tam punkt, że obowiązkiem  właściciela 

przebywającego z psem lub innym zwierzęciem na placu zabaw jest usunięcie zanieczyszczeń 

pozostawionych przez psy lub inne zwierzęta. Pani Wieteska odpowiedziała, że uwzględni 

powyższą uwagę.  

Po dyskusji uchwała Nr XXXVII/212/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 10  

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów przedstawiła również Pani Małgorzata Wieteska. 

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XXXVII/213/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

 

Ad 11  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pysznica 

na lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2024” omówiła Pani Małgorzata Wieteska.  

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XXXVII/214/2017  w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 12 

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

działki Nr 1277/15 o pow. 0,6638 ha, położonej w  obrębie ewidencyjnym wsi Pysznica, 

stanowiącej własność Gminy Pysznica omówił Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński. 

Nadmienił , że jest działka przeznaczona pod usługi. 

W dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady Gminy w związku z tym, że przybywa firm  w tym miejscu zwrócił 

uwagę na konieczność wyasfaltowania drogi.   

Po dyskusji uchwała Nr XXXVII/215/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 13  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej tj.  działki Nr 1968/6  o pow. ogólnej 0,01 ha położonej  

w obrębie ewidencyjnym wsi Kłyżów na rzecz właściciela działki Nr 2102 położonej 

w Kłyżowie, z przeznaczeniem na poprawienie warunków jej zagospodarowania omówił 

również Z-ca Wójta. 

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XXXVII/216/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 14 

Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018” odczytał Przewodniczący Rady Gminy. Nadmienił, że projekt był 

omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, która nie wniosła żadnych uwag. 

Uchwała Nr XXXVII/217/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  



(14 radnych głosowało za projektem uchwały – w głosowaniu nie brał udziału chwilowo 

nieobecny radny Pan Witold Pietroniec). 

O godz. 11. 00 posiedzenie opuścił radny Pan Bogdan Loc – wyjście zgłoszone 

Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

 

 

Ad 15  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy 

Pysznica o nazwie „Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy” oraz w sprawie 

nadania tej jednostce statutu omówił Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń. 

Dyskusji  nie było.  

Uchwała Nr XXXVII/218/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

(14 radnych głosowało za projektem uchwały).  

 

Ad 16  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek 

organizacyjnych gminy zaliczonych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, 

jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej  

w ramach wspólnej obsługi przedstawił również Sekretarz Gminy. 

Dyskusji  nie było. 

Uchwała Nr XXXVII/219/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

(14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 17  

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na zadanie pod 

nazwą ,,Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Pysznica w roku 2018” omówiła Pani Skarbnik. 

Dyskusji  nie było. 

Uchwała Nr XXXVII/220/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

(14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 18  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na zadanie pod nazwą 

,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i 

obiektów Gminy Pysznica w 2018 roku” odczytał Przewodniczący Rady Gminy. 

Dyskusji  nie było. 

Uchwała Nr XXXVII/221/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

(14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 19  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że informacja o realizacji zadań oświatowych na 

terenie gminy Pysznica została przedstawiona przez Kierownika Gminnego  Zespołu  Obsługi  

Szkół  i  Przedszkoli  Pan  Artura  Mierzwa na posiedzeniu Komisji Oświaty. Przewodniczący 

zwrócił uwagę na zmniejszenie liczby dzieci w szkołach w stosunku do ubiegłego roku.  

Dyskusji nie było. 

Informacja została przyjęta przez radnych,  stanowi ona  załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad 20 

Sekretarz Gminy w imieniu Wójta odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych 



pracowników  i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.  Następnie Przewodniczący 

Rady Gminy  odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych. Informacje 

zostały przyjęte przez radnych. 

 

 

Ad 21.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał następujące pisma: 

1) Prośba mieszkańców ulicy Radeczyna w Jastkowicach o naprawę drogi 

dojazdowej do ich posesji lub położenia asfaltu na przedmiotowej drodze. 

 Z-ca Wójta poinformował, że pismo jest nieaktualne, ponieważ droga została 

już wyremontowana i udzielono z urzędu na nie odpowiedzi. 

2) Pismo z Poczty Polskiej S. A. w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu- 

pomieszczeń Urzędu Pocztowego w Pysznicy przy ulicy Wolności 259 za 

trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Z-ca Wójta poinformował, że 

zaszły zmiany co sposobu rozwiązania umowy z Pocztą tj. zostanie rozwiązana  

za porozumieniem stron z dniem 1 grudnia 2017 r. Przewodniczący Rady 

zapytał się co będzie z urządzeniami telekomunikacyjnymi, które znajdują się 

w tym budynku. Z-ca Wójta odpowiedział, że należą one do innego 

dzierżawcy tj.  do firmy ORANGE więc zostaną w budynku. Przewodniczący 

Rady powiedział, że należy się zastanowić co z tym budynkiem zrobić. Z-ca 

Wójta odpowiedział, że pomieszczenia po poczcie na razie można przeznaczyć 

na pomieszczenia magazynowe, natomiast po przeniesieniu biblioteki do 

lokalu, w którym obecnie znajduje się Dom Kultury trzeba będzie zdecydować 

o przeznaczeniu tego budynku.  Przewodniczący Rady w związku z pytaniem 

mieszkanki gminy odnośnie przeniesienia siedziby Banku Spółdzielczego 

zapytał czy coś wiadomo na ten temat. Z-ca Wójta odpowiedział, że nic mu na 

ten temat nie wiadomo,  Poinformował, że  po oddaniu do użytku nowego 

budynku urzędu bank zainteresowany był dzierżawą  pomieszczeń z tyłu 

urzędu ale docelowo były one przeznaczone pod Dom Kultury. Dodał także, że 

po zwolnieniu pomieszczeń w budynku koło urzędu przez Państwo Breśka  

proponowano bankowi przeniesienie swojej działalności do tych pomieszczeń 

ale nie wyraził tym zainteresowania. 

3) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli dotyczące złożonych 

oświadczeń majątkowych. 

4) Odpowiedź Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na 

wniosek Rady dotyczący regulacji koryta rzeki Bukowa na odcinku 

przyległym do osuwiska. 

5) Prośba z Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej  na usuwanie skutków nawałnicy.  

6) Wniosek  LZS „OLIMIA PYSZNICA” w sprawie budowy szatni sportowej, 

ponieważ  dotychczas wykorzystywany kontener jest w bardzo złym stanie 

technicznym i jest zbyt mały. W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Łukasz Bajgierowicz jako czynny członek klubu  i korzystający z 

szatni wypowiedział się  na ten temat. Zauważył, że  w lidze okręgowej tylko 2 

drużyny nie mają murowanej szatni, tj.  Pysznica i Jastkowice. Poinformował, 

że  w obecnej chwili jest 7 grup szkoleniowych i w  momencie kiedy 



przyjeżdżają dwie drużyny z innej miejscowości seniorzy i juniorzy,  jedna z 

tych drużyn musi przebierać się w autobusie, ponieważ są  tylko 2 szatnie: dla 

gospodarzy i gości. Następna sprawa jest taka, że są 2  drużyny żeńskie i 

czasami treningi się nakładają  więc szatnie są łączone i jednocześnie 

przebierają się dziewczyny i chłopcy. Kolejną sprawą jest dlaczego  gmina nie 

wykorzystuje możliwości dofinansowania  tak jak wykorzystują inne okoliczne 

gminy.  Dodał, że Z-ca Wójta początkiem roku informował, że gmina nie 

kwalifikuje się na takie dofinasowanie co jest nie prawdą, ponieważ  sprawdził 

to i tak np. gmina Zaleszany już drugi rok z rzędu  skorzystała z dofinasowania 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w  tym roku dostali  538 000 zł na 

modernizację 2 sal gimnastycznych i przebudowę boiska w Skowierzynie,  w 

Ulanowie zmodernizowali 2 boiska: w Bielińcu  i Gliniance  - kwota 

dofinansowania 263 000 zł , w Janowie Lubelskim na budowę zaplecza 

socjalnego oraz  remont boiska  dostali ponad 1mln  zł dofinasowania. Radny 

wskazał, że istnieje co najmniej trzy programy z możliwością pozyskania 50 % 

dofinansowania takiej inwestycji  z Ministerstwa Sportu i Turystyki z których 

skorzystały okoliczne gminy, w które nasza gmina wpisuje się. 

 Radny dodał, że rozmawiał z Wójtem z Zaleszan, który powiedział mu, że   

nie mają żadnych dyscyplin olimpijskich za co uzyskuje się dodatkowe punkty 

a i tak dostali dofinasowanie. Według radnego, nie jest to kwestia braku 

dofinansowania tylko braku chęci. Jedynym warunkiem do złożenia wniosku  

jest przygotowana dokumentacja i pozwolenie na budowę. W ramach jednego 

wniosku można ująć kilka zadań i poprawić bazę lokalową wszystkich klubów 

z naszej gminy. Wspomniał, że kilka inwestycji  gmina zrobiła z własnych 

środków: boisko w Kłyżowie i Studzieńcu. Dodał, że  jest 159 podmiotów, 

które skorzystały  w tym  roku z dofinasowania z Ministerstwa Sportu  na 

łączną kwotę ponad 200 mln zł. Zaznaczył, że dopóki jest  taka możliwość 

warto się nad tym zastanowić.  Z-ca Wójta zapytał się radnego dlaczego 

wcześniej nie przekazał mu takich informacji.  że takie gminy skorzystały z 

dofinasowania. Radny odpowiedział, że dowiedział się o tym w tym miesiącu. 

Radny przypomniał, że na początku roku przedstawiał ten temat Z-cy.  Z-ca 

Wójta odpowiedział, że wówczas przedstawił te informacje pracownikom 

urzędu zajmującym pozyskiwaniem środków z zewnątrz, które po sprawdzeniu 

regulaminów stwierdziły, że nasza gmina nie kwalifikuje się min. ze względu 

na brak dyscyplin olimpijskich i takie dokumenty przedstawił radnym. Radny 

zapytał kto jest odpowiedzialny za pozyskiwanie środków z zewnątrz. Z-ca 

odpowiedział, że na obecną chwilę  Pani Beata Biały. Z-ca Wójta dodał, że jak 

tylko jest możliwość to gmina pozyskuje środki z zewnątrz.   Radny zaznaczył, 

że na dzień dzisiejszy ma taką wiedzę, że inne okoliczne gminy korzystają 

z dofinasowania. Z-ca Wójta odpowiedział, że sprawdzi to. Nadmienił, że jeśli 

chcielibyśmy budować szatnię to należy zastanowić  się nad 2 aspektami: co 

zrobić z obecnym  budynkiem, który widnieje jako środek trwały w ewidencji 

Gminy Pysznica  na stanie gminy  a wartość jego podczas budowy 

przekraczała 200 000 zł.  Drugą sprawą jest,  gdzie umiejscowić  budynek 

szatni.  Radny Bajgierowicz zasugerował, że można go sprzedać  albo 

przenieść. Z-ca odpowiedział, że  to nie jest zwykły kontener więc  jego 

adaptacja może być droga. Z-ca Wójta w związku z wczorajszą rozmową  

zwrócił się do radnego Pana Kazimierza Butryna informując go, że działka pod 

szatnię nie została wydzielona,  były prowadzone rozmowy z prezesem SKR 

odnośnie sprzedaży części działki (bazy SKR) znajdującej się z tyłu, które nie 



zostały sfinalizowane, nie było pozwolenia na budowę, jedynie był zrobiony 

projekt kosztorysowy. Radny Bajgierowicz odnośnie usytuowania  budynku 

nowej szatni zasugerował, żeby budynek powstał w tym miejscu, gdzie 

obecnie stoi kontener, ponieważ jest przy boisku i jest dobry dojazd, Dodał, że 

budynek mógłby być z balkonem widokowym, bo tak jak Wójt mu wspomniał 

projekt szatni był taki jak szatnia w Przyszowie. Dodał, że w Jastkowicach tym 

bardziej nie byłoby problemu z miejscem na szatnię.  Przewodniczący 

przypomniał, że podczas, gdy Wójt prowadził rozmowy z prezesem SKR sami 

działacze klubu  zasugerowali kupno kontenera  na szatnię. Przewodniczący 

nawiązał do wizyty delegacji z gminy w klubie z Biłgoraja, który miał taki 

kontener.  Radny Pan Kazimierz Butryn stwierdził, że  to był kontener 

prowizorka budowlana na okres budowy obiektu i całego zaplecza i hali 

sportowej w Biłgoraju.  

Następnie radny Butryn  nawiązał do wizyty wiceministra sportu, który będąc 

w Stalowej Woli, Nisku czy Ulanowie podpisywał umowy na dofinansowanie 

budowy obiektów sportowych i zachęcał samorządowców  do składania 

wniosków,  ponieważ   są w ministerstwie sportu  są fundusze na finansowanie 

różnego rodzaju obiektów sportowych. Dodał, że dofinansowania  nie dostanie 

ten kto nie będzie się o nie starał.  Zaznaczył, że gmina odstaje już od okolic  

i   z takim podejściem nic się nie zrobi.  Stwierdził, że to nie jest  w jego 

interesie tylko Wójta.  Odnośnie  miejsca na szatnię przypomniał, że  w 2008 

roku  przyjmowana była uchwała budżetowa w której, przeznaczone na 

budowę szatni  była kwota 150 000 zł i był zrobiony jej projekt w związku z 

tym zapytał  na czym ten projekt był zrobiony, bo  z tego co pamięta SKR 

przekazał gminie działkę o pow. 15 ar  wydzieloną w rogu pod budowę szatni 

za zaległości jakie miał. Przewodniczący Rady zapytał się radnego  o 

dokument przekazania działki, którego na pewno nie było  oraz przypomniał o 

wysokich kosztach przebudowy sieci energetycznej oraz transformatora na 

wyżej wymienionej działce oraz że rozmowy prowadzone  były z Prezesem 

SKR w całkiem innym miejscu i większym areale.  Radny przypomniał 

również, że wówczas sugerował Wójtowi  aby nie kupował takiego kontenera, 

bo to nie nadaje się na szatnię. Wskazał, aby zobaczyć jak ta szatnia obecnie 

wygląda w środku. Nadmienił, że nie wypada,  aby gmina Pysznica miała taki 

obiekt. Z-ca Wójta w odpowiedzi na wypowiedź radnego wyjaśnił, że  proces 

inwestycyjny   zaczyna się  od przeznaczenia środków na projekt. Ponownie 

poinformował, że  nie była wydana decyzja podziałowa ani decyzja o 

warunkach zabudowy, był tylko wykonany projekt  i koncepcja budynku.  

Radny Bajgierowicz zaznaczył, że konkluzja  jest taka, że  jest możliwość 

dofinansowania i  z budową szatni można zmieścić się na własnym terenie, 

należy wziąć  pod uwagę także to, że  nikt z nas tego nie zabierze,  będzie to 

służyć  dzieciom i przede wszystkim  młodzieży. Na koniec dyskusji 

Przewodniczący Rady zasugerował , że należy sprawdzić informacje dotyczące   

możliwości pozyskania dofinansowania oraz aspekty prawne dot. obecnego 

kontenera i ewentualnie podjąć dyskusję na ten temat podczas omawiania 

projektu budżetu na przyszły rok. 

7) Pismo z Podkarpackiej Izby Rolniczej  odnośnie prośby i apelu o 

informowanie i propagowanie wśród rolników konieczności ubezpieczenia 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; 

 Sekretarz Gminy przedstawił komunikat Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa 



w Stalowej Woli dotyczący inwentaryzacji zwierząt gospodarskich w terminie do 31 

grudnia 2017 r.; 

 Radny Pan Krzysztof Skrzypek w nawiązaniu do informacji o realizacji zadań 

oświatowych na terenie gminy złożył wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji 

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z udziałem dyrektorów szkół  

i przedstawicieli rad rodziców, aby omówić problem nadmiernej ilości zadań 

domowych zadawanych uczniom. Zaznaczył, że o tym, że problem jest realny 

świadczą chociażby wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka do MEN oraz opinie 

rodziców. Powiedział, że konkluzja jest taka, aby rozeznać ten temat i w jakiś sposób 

spróbować go na terenie naszej gminy rozwiązać, na bazie  porozumienia  

z dyrektorami wypracować wspólne stanowisko, które pozwoliłoby na ograniczenie 

ilości tych zadań, które dzieci mają zadawane w trakcie weekendu,  bo rozumie, że  

w obecnym systemie oświaty nie ma możliwości, żeby zrezygnować z zadań 

domowych.  Radny Pan Witold  Pietroniec przyłączył się do wniosku radnego, 

zasugerował, że powinno się  również na tym posiedzeniu porozmawiać co zrobić ze 

zbyt ciężkimi plecakami uczniów. Radny Pan Kamil Kuśmider zasugerował założenie 

- weekendy bez zadań domowych. Radny Skrzypek odpowiedział, że taka sytuacja 

byłaby idealna aczkolwiek dyrektorzy mogą stwierdzić, ze nie da się zrealizować 

procesu dydaktycznego. 

  Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedmiotowy 

wniosek, w wyniku którego został przyjęty prze Radę (13 głosów „za”, 1 radny nie 

brał udziału w głosowaniu)  

 Radna Pani Grażyna Młodożeniec  zgłosiła wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych  

w Stalowej Woli w sprawie wyrównania poboczy dróg powiatowych na terenie gminy  

oraz w imieniu mieszkańców sołectwa poprosiła o podsypanie zjazdu z drogi 

wojewódzkiej, tj. ulicy Władysława  Reymonta na ulicę Polną w Brandwicy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedmiotowy wniosek,  

w wyniku którego został przyjęty prze Radę (14 głosów „za”). Odnośnie podsypania 

zjazdu z ul. Reymonta Z-ca Wójta poinformował, że zostanie wysłane pismo w tej 

sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich 

 Radny Pan Andrzej Herdzik zwrócił się z prośbą o wyrównanie ziemi nawiezionej na 

boisko w Podborku. Z-ca Wójta odpowiedział, że już na ten temat rozmawiał  

z Przewodniczącym  Rady i w tym roku lub na początku przyszłego zostanie ten teren 

zagospodarowany.  

 

 

Ad 22 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVII 

sesji. 

 

Na tym protokół zakończono. 
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