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PROTOKÓŁ NR XIII/2019 z 

XIII SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 26 września 2019 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. Informacja Wójta z działalności między sesjami.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2019.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania  w 

2020 r. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Kłyżów- etap II ”.  

8. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.  

9. Zapoznanie się z opinią zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników o 

zgłoszonych kandydatach na ławników.  

10. Przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2020 – 2023.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020 – 2023.  

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli  poszczególnych stopni awansu 

zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 

oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia  i 

świadczeń, wynikających ze stosunku pracy.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach 

i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica oraz 

określenia warunków zwolnienia z tych opłat.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Pysznica 

z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla 

poszczególnych kryteriów.  

15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne lub 

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości wyższej 

niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Jastkowicach przy 

Przedszkolu w Pysznicy.  
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17. Wolne  wnioski i zapytania.  

18. Zamknięcie obrad sesji.  

  

Ad 1.   

Otwarcia sesji o godz. 16:00 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

radnych dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że w 

posiedzeniu bierze udział 14 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał. Przewodniczący Rady zawnioskował o zdjęcie Pkt 15 „Podjęcie 

uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych na terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o 

finansowaniu zadań oświatowych” oraz o dodanie do porządku obrad następującego punktu: 

Pkt 7a – „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania 

dotyczącego sfinansowania w 2020 r. zadania pn. „Modernizacja szkolnej infrastruktury 

sportowej w Gminie Pysznica”.  

Nowy porządek obrad został przegłosowany i przyjęty  przez radnych jednogłośnie.  

  

Ad 2.   

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego Rady  

Gminy. Po dyskusji protokół został  przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag  

Ad 3.   

Informację o działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Wójt Gminy  

Łukasz Bajgierowicz.   

W powyższym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (4):.  

• Nr 134/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2019;  

• Nr 135/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2019;  

• Nr 136/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw 

egzekucji podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Pysznicy;   

• Nr 137/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów 

informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  

  

Dyskusji nie było. Informacja została przyjęta.  

  

Ad 4.   

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok omówiła Skarbnik Gminy 

Grażyna Ożga.   
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W dyskusji głos zabrali:  

• radny Krzysztof Haliniak zapytał, czy zdjęte środki z dz. 926  kultura fizyczna tj. 22 

500 zł można w tym roku przeznaczyć na działania inwestycyjne w obszarze działania 

klubów sportowych.  Wójt poinformował, że wniosek radnego, który padł na komisji 

budżetu został przez niego odrzucony ze względu na ograniczony czas na ogłoszenie 

konkursu i realizację zadań. Z innego paragrafu środki w takiej wysokości zostaną 

przeznaczone na kluby sportowe po przeanalizowaniu potrzeb.  

• Przewodniczący Rady zapytał o porozumienie z gminą Stalowa Wola w kwestii 

żłobków tj. czy jest to porozumienie czasowe, czy podpisane zostało na czas 

nieokreślony. Pani Skarbnik odpowiedziała, że  porozumienie nie zostało jeszcze 

podpisane, jest projekt, który nie określa okres ramowych. Na ten moment jest to koszt 

300 zł za jedno dziecko,  zaplanowane są środki  do końca roku.   

Po dyskusji uchwała Nr XIII/69/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  

  

Ad 5.   

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

omówiła Skarbnik Gminy  

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIII/70/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie.  

  

  

Ad 6.   

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła Skarbnik Gminy 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIII/71/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie  

  

Ad 7.   

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania  w 2020 r. 

zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Kłyżów- etap II ” omówiła Skarbnik Gminy. W dyskusji głos zabrali:  

• radny Zygmunt Cholewiński w związku z tym, że została już opracowana jedna 

dokumentacja zapytał, czy w wartość środka trwałego będzie wchodzić jedna i druga.  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak.  Radny stwierdził, ze należy to przeanalizować, 

ponieważ będzie to strata. Radny zapytał, czy będzie opracowywana całkiem nowa 

dokumentacja. Zastępca Wójta odpowiedział, że tak. Wyjaśnił, że główną przesłanką 

do dokonania nowej dokumentacji były wnioski ze strony mieszkańców dotyczące 

zmiany technologii ciśnieniowej na grawitacyjną. Kolejnym argumentem były tzw. 

„białe plamy”, ponieważ po przeanalizowaniu wcześniejszego projektu okazało się, że 

niektóre działki zostały pominięte w projekcie, pomimo, że mieszkańcy byli 

zainteresowani podłączeniem do kanalizacji. Radny stwierdził, że powinna być w tej 

kwestii pewna ciągłość, w jego ocenie  powinien ktoś to koordynować i realizować 

według pewnej koncepcji.  
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• radny Rafał Tofil stwierdził, że należy w tej materii wziąć sprawę szerzej, biorąc pod 

uwagę opinię fachowców, ponieważ kanalizacja wykonana w technologii grawitacyjnej 

jest praktycznie bezawaryjna, natomiast jeśli chodzi o technologię ciśnieniową, to jest 

ona w dłuższej perspektywie bardziej kosztowna.   

• radny Janusz Gajda zapytał, kiedy był wykonywany pierwszy projekt, zwracając uwagę 

na to czy nie jest on objęty gwarancją do której można byłoby pociągnąć projektanta za 

błędnie wykonaną dokumentację. Zastępca Wójta odpowiedział, że dokumentacja 

została zakończona w 2018 r.  i nie została ona błędnie wykonana. Ówczesny projektant 

nie widzi możliwości zmiany technologii w oczekiwanym przez mieszkańców zakresie. 

Wójt  poinformował o ważnym aspekcie tj.  o zmianie przepisów, które określają, że 

przydomowe przepompownie nie są wydatkiem kwalifikowanym więc mieszkaniec 

musiałby ponieść koszt 10 000 - 12 000 zł za przyłącze. Dodał, że w związku z tym 

warto przeprojektować sieć na technologię grawitacyjną, gdzie  przyłącze jest tańsze. 

Radny Haliniak zapytał, czy nie zasadnym byłoby opracowanie ekspertyzy, która 

pokaże, czy na tym terenie jest to bardziej opłacalne. Zapytał też, czy w projekcie nie 

była uwzględniona kwestia dodatkowych  przyłączeń i czy w ramach zmiany 

technologii zmieni się przebieg kanalizacji, który poprawi efektywność tej sieci. 

Zastępca Wójta poinformował, że zostały wykonane profile, czy zmiana tej technologii 

jest możliwa i według przedstawionych opinii, nowa trasa pokrywałyby się ze starym 

przebiegiem.  Dodał, że Kłyżów ma specyficzną zabudowę zwartą, w projekcie zostały 

pominięte zabudowania znajdujące się w zwartej zabudowie. Radny Cholewiński 

zaznaczył, że nie jest przeciwny zmianom, tylko powinna być koordynacja  w tej 

sprawie i powinno być to  realizowane według pewnej koncepcji. Po dyskusji 

zawnioskował do Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie, czy przed podjęciem decyzji 

opracowania nowego projektu budowy kanalizacji w Kłyżowie była opracowana opinia 

(ekspertyza) dotycząca rozwiązań technicznych dotyczących zmiany technologii 

ciśnieniowej na grawitacyjną  

Po dyskusji uchwała Nr XIII/72/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  

  

Ad 7a.   

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego 

sfinansowania w 2020 r. zadania pn. „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie 

Pysznica”.  

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIII/73/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie.  

  

Ad 8.   

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2019 r. została dokładnie omówiona na posiedzeniach komisji Rady Gminy Pysznica.  

Następnie oddał głos Pani Skarbnik, która przedstawiła przedmiotowa informację.  W dyskusji 

głos zabrali:  
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• radny Krzysztof Haliniak zapytał, czy niskie wpływy z opłaty środowiskowej wynikają 

z przeszacowania planu. Pani Skarbnik odpowiedziała, że trudno powiedzieć, ponieważ 

każdy rok jest inny,  są to opłaty, które wpływają z urzędu marszałkowskiego, być może 

plan jest trochę przeszacowany. Radny zapytał w kwestii wydatków majątkowych, czy 

większość umów została już podpisana. Pani Skarbnik potwierdziła, że większość 

umów została już podpisana. Dodała, że  z reguły  w każdej jednostce samorządu 

terytorialnego wydatki majątkowe realizowane są w drugim półroczu. Skarbnik 

udzieliła informacji odnośnie podpisanych umów. Radny poruszył jeszcze kwestię 

niskiego wykonania funduszu sołeckiego w I półroczu. Skarbnik poinformował, że 

sporo zadań zostało już zrealizowanych, albo jest w trakcie realizacji, co jest 

monitorowane na bieżąco.   

• Przewodniczący Rady zaapelował do sołtysów o monitorowanie środków z funduszu 

sołeckiego, bo  jest jeszcze czas aby zmodyfikować  w razie potrzeby wniosek na rok 

bieżący. Skarbnik nadmieniła, że sołtysi interesują się funduszem sołeckim, bo część 

sołectw zmieniło już swoje wnioski.   

• radny Zygmunt Cholewiński zwrócił uwagę na słabe wykonanie wydatków i dochodów 

majątkowych. Stwierdził, że jeżeli nie podejmie się  stanowczych działań w 

przygotowywaniu projektów inwestycyjnych, to w następnych latach będzie tak samo. 

Dodał, że należy tak przygotować proces inwestycyjny i  w takim kierunku pójść, aby 

zdynamizować wskaźniki po stronie wydatków majątkowych.  

• Pani Skarbnik odczytała  uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 

sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pysznica informacji o 

przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.  Informacja została przyjęta radnych.  

  

Ad 9.   

Opinię zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników o zgłoszonych kandydatach na 

ławników przedstawił Przewodniczący tego zespołu Krzysztof Skrzypek. Przewodniczący 

nadmienił, że trzech kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Rejonowego w Stalowej 

Woli do orzekania w zakresie prawa pracy spełnia wymogi formalne i ustawowe.  

  

Ad 10.   

Przewodniczący Rady Gminy udzielił informacji na temat zasad wyboru ławników. Przedstawił 

treść regulaminu głosowania, wyjaśniając przy tym zasady głosowania. Radny Cholewiński 

zapytał o zapisy regulaminu dotyczące  oddania ważnego głosu Po dyskusji Przewodniczący 

poddał pod głosowanie regulamin, który został przyjęty przez radnych.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji 

Skrutacyjnej. W wyniku przeprowadzonego głosowania w skład komisji zostali wybrani radni: 

Kamil Kuśmider, Aleksandra Kuziora i Tomasz Oprych.  

Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki i Przewodniczący 

Komisji Kamil Kuśmider odczytał protokół z przeprowadzonych wyborów.   

(protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   
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Ad 11.  

Po odczytaniu protokołu z głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę  w sprawie wyboru 

ławników na kadencję w latach 2020 – 2023.   

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIII/74/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie.  

  

Ad 12.   

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia  i świadczeń, 

wynikających ze stosunku pracy przedstawił Kierownik GZOSIP w Pysznicy Artur Mierzwa.  

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIII/75/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie.  

  

Ad 13.   

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i punktach 

przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica oraz określenia 

warunków zwolnienia z tych opłat przedstawił Kierownik GZOSIP.  

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIII/76/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie.  

O godz. 18.20 posiedzenie opuścił radny Artur Trzuskot - wyjście zgłoszone 

Przewodniczącemu Rady.  

  

Ad 14.   

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 

16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla 

poszczególnych kryteriów omówił Kierownik GZOSIP.  

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIII/77/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie.  

  

Ad 15.   

Punkt  zdjęty z porządku obrad.  

Ad 16.   

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Jastkowicach przy 

Przedszkolu w Pysznicy przedstawił Zastępca Wójta.  
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W dyskusji głos zabrali:  

• Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy wszystkie uzgodnienia zostały poczynione i 

czy punkt zostanie już uruchomiony. Zastępca Wójta odpowiedział, że są pozytywne 

opinie sanepidu i straży pożarnej, odbyła się również rekrutacja, w związku z tym w 

najbliższym tygodniu sukcesywnie punkt będzie uruchamiany.   

• radny Kamil Kuśmider zapytał, czy utworzenie nowego punktu pozwoli zapewnić 

wszystkim dzieciom miejsca w przedszkolu. Zastępca Wójta odpowiedział, że tak, 

ponieważ na 25 miejsc przyjętych zostało się 17 dzieci.  

• radny Krzysztof Haliniak zapytał, czy posiadanie dostępności do miejsc  w przedszkolu 

na terenie gminy zwalnia gminę z dopłaty na rzecz innych gmin za uczęszczanie dzieci 

z terenu naszej gminy.  Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie.  Radny stwierdził, że 

należy zaproponować taką ofertę, aby rodzice w pierwszej kolejności wybierali 

przedszkole z terenu naszej gminy.   

• radny Marek Bis zapytał, o rekrutację kadry do punktu przedszkolnego. Szczegółowych 

informacji na temat rekrutacji dzieci i kadry do punktu przedszkolnego udzieliła 

Dyrektor Przedszkola w Pysznicy Dorota Dąbrowska.  

• radna Magdalena Tkacz  zwróciła się z prośbą, aby przy rekrutacji uwzględniać miejsce 

zamieszkania dziecka tj. odległość jaką rodzice muszą pokonać z miejsca zamieszkania 

do przedszkola, podając za przykład dziecko zamieszkałe w Kłyżowie, które dostało się 

do przedszkola w Brandwicy. Pani Dyrektor odpowiedziała, że to rada gminy określa 

kryteria w uchwale dotyczącej naboru.  

Po dyskusji uchwała Nr XIII/78/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  

  

Ad 17.   

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

• Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek złożony wcześniej przez 

radnego Cholewińskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję 

Rewizyjną tj. czy przed podjęciem decyzji opracowania nowego projektu budowy 

kanalizacji w Kłyżowie była opracowana opinia (ekspertyza) dotycząca rozwiązań 

technicznych dotyczących zmiany technologii ciśnieniowej na grawitacyjną. Wniosek 

w wyniku głosowania został przyjęty przez radnych.  

• Radny Janusz Gajda zgłosił do Wójta Gminy następujące wnioski:  

o w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją przebudowy drogi powiatowej 

w miejscowości Brandwica wraz z chodnikami, w związku z głosami mieszkańców 

sołectwa na zebraniu wiejskim, którzy jednogłośnie orzekli, że w celu poprawienia 

bezpieczeństwa na drodze niezbędne jest wykonanie chodnika oraz wiat 

przystankowych przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, dopuszczając możliwość 

wykonania przebudowy drogi w trybie ZRID.   

o wniosek w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie 

warunków na budowę przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 885  

w rejonie skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Brandwicy.  
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• Radny Krzysztof Haliniak ponowił zapytanie odnośnie transportu komunikacji tj. 

czy są jakieś nowe informacje  na temat  kursu MKS czy PKS przez Podlesie i czy  

jest szansa na rozszerzenie terenu zabudowanego na Podlesiu w Pysznicy. Wójt 

poinformował, że jeżeli chodzi o rozszerzenie terenu zabudowanego to nie posiada 

innych informacji niż te, które otrzymali radni. Natomiast w kwestii kursu MKS czy 

innego środka komunikacji poinformował, jest informacja od prywatnego 

przewoźnika, który jest zainteresowany miejscowościami Krzaki i Studzieniec, 

częściowo  kursami przez Kłyżów i częściowo przez Podlesie,. Dodał, że jest przed 

rozmowami z MKS i PKS, zobaczy jak te oferty będą wyglądać, żeby można było 

podjąć jakąś decyzję.    

• Radny Marek Bis zapytał o zgłoszony wniosek w sprawie uporządkowania brzegów 

rzeki Pyszenka. Wójt poinformował, że zostało to zgłoszone do RZGW Wody 

Polskie. Po spotkaniu informacje zostaną przekazane radnym. Radny poruszył też 

kwestię rowów melioracyjnych.   

• Sołtys sołectwa Brandwica Krzysztof Faraś zapytał, o zaplanowane spotkanie ze 

starostą stalowowolskim w sprawie przebudowy drogi powiatowej. Wójt 

odpowiedział, że spotkanie w terenie ze starostą odbędzie się w dniu jutrzejszym, 

na którym to przekaże również wnioski radnego Gajdy.  

• Sołtys sołectwa Kłyżów Piotr Pelic poruszył temat  przeprojektowania kanalizacji 

w Kłyżowie  z technologii ciśnieniowej na grawitacyjną, wyraził swoja opinię 

wyjaśniając, że większość mieszkańców nie jest chętnych do podpięcia do 

kanalizacji w zaprojektowanej w technologii ciśnieniowej. Radni podjęli ponownie 

dyskusję w tej sprawie.  

• Przewodniczący Rady zadał pytanie w sprawie budowy masztu telefonii 

komórkowej w Jastkowicach. Zapytał, czy udało się  porozumieć  z wykonawcą w 

tej kwestii lokalizacji. Wójt  odpowiedział, że zaproponowane na zebraniu wiejskim 

w Jastkowicach tereny pod budowę masztu tereny zostały zaproponowane 

wykonawcy, ale nie są dla niego interesujące, w związku z tym uzupełnia on 

dokumentację i będzie dążył do tego, aby ten maszt powstał w okolicy cmentarza.  

• Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił się z prośbą o przesyłanie informacji radnym 

na temat organizowanych zebrań wiejskich. Wójt odniósł się do prośby radnego.  

Przewodniczący Rady dodał, że dobrze byłoby również przesłać radnym protokoły 

z zebrań.   

Ad 18.   

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XIII sesji o godz. 

19:00.  

Głosowania w trakcie sesji odbywały się jako głosowania jawne imienne, protokoły głosowania 

stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Na tym protokół zakończono.  

  

Protokołowała:  Przewodniczący Rady Gminy:  

 

 Marta Gleich                                                                         Krzysztof Skrzypek   


