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PROTOKÓŁ NR XIV/2019  

z XIV SESJI RADY GMINY YSZNICA  

odbytej w dniu 30 października 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 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia 

wysokości podatku rolnego na rok 2020. 

6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet radnych Gminy Pysznica i sposobu ustalania 

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Pysznica. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za 

egzekwowanie tej polityki, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej 

polityki oraz ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pysznica. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy 

Pysznica nieruchomości gruntowej zabudowanej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od 

opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

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

przetargu nieograniczonego. 

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

bezprzetargowej. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. 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 15 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący Rady zawnioskował o dodanie do 

porządku obrad po punkcie 14 dwóch dodatkowych punktów: Punk 15. „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” oraz Punkt 16. „Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli 
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problemowej w Urzędzie Gminy w Pysznicy”. Punkty „Wolne wnioski” oraz „Zamknięcie 

obrad sesji” otrzymają kolejno numerację 17 i 18. 

Nowy porządek obrad został przegłosowany i przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 2. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego Rady 

Gminy. 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 (15): 

 

 Zarządzenie Nr 138/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia 

przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy 

w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 

dzień 13 października 2019 r. 

 Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Pysznica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

 Zarządzenie Nr 140/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 141/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2019. 

 Zarządzenie Nr 142/2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2019. 

 Zarządzenie Nr 143/2019 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 

138/2019 Wójta Gminy Pysznica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia 

przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy 

w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 

dzień 13 października 2019 r. 

 Zarządzenie Nr 144/2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej. 

 Zarządzenie Nr 145/2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 146/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2019. 

 Zarządzenie Nr 147/2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2019. 

  Zarządzenie Nr 148/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia 

zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na sfinansowanie projektu pn. 

„Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Wolności 277 w 
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części przeznaczonej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy” nr 

00932-6935-u110911603/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego 

w ramach PROW na lata 2014-2020. 

 Zarządzenie Nr 149/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia 

osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 150/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2019. 

 Zarządzenie Nr 151/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę 

służbę w Urzędzie Gminy w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 152/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Krzysztof Haliniak w odniesieniu do informacji dotyczącej wzrostu cen za 

zagospodarowanie odpadów komunalnych odniósł się do kwestii niewielkiej różnicy 

w cenie odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych, którą płacimy do MZK 

w Stalowej Woli. Zasugerował skierowanie zapytania do MZK Stalowa Wola w tej 

sprawie oraz wystosowanie zapytania do Ministerstwa Środowiska, jaki jest cel 

wprowadzonych zmian w ustawie o odpadach. Wójt Gminy wyjaśniał, że wzrost 

stawek jest spowodowany wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów i wzrostem 

opłaty marszałkowskiej, które są niezależne od samorządu. Wójt poinformował, że 

ustawa wprowadza jeszcze szereg innych zmian, które mogą wpłynąć na zmianę 

stawki dla mieszkańców, np. większa częstotliwość odbierania odpadów. Zaznaczył, 

że ze strony gminy postarano się zrobić wszystko, aby utrzymać w ubiegłym roku 

niższą stawkę za odbiór odpadów, np. rozgraniczono sam odbiór od późniejszego 

zagospodarowania odpadów. 

 Radny Rafał Tofil zapytał czy ze strony MZK została przedstawiona kalkulacja 

wzrostu cen i jaki jest główny czynnik wzrostu. Wójt odpowiedział, że jest taka 

kalkulacja, a głównym czynnikiem wzrostu cen jest wzrost opłaty marszałkowskiej 

oraz wzrost kosztów zagospodarowania odpadów.  

 Radny Zygmunt Cholewiński zapytał, czy ZGK w Pysznicy segreguje jeszcze odpady 

na własnej linii. Wójt odpowiedział, że linia ta jest już zamknięta. Radny zasugerował 

rozważenie ponownego uruchomienia linii sortowniczej, a jeżeli nie da się tego zrobić 

to trzeba negocjować stawkę, ponieważ MZK stawia takie warunki i dyktuje ceny, 

żeby pokryć swoje straty na odpadach zmieszanych. Radny stwierdził, że miasto chce 

gminami wyrównać sobie cenę, podobnie jak kiedyś było z wodą i ściekami. Wójt 

nadmienił, że obecnie rynek odpadów się zmienił, a będąc w porozumieniu ze Stalową 

Wolą mamy gwarancje odbioru odpadów, a są już takie gminy, które nie mają gdzie 

wywozić odpadów.  

 Po dyskusji radny Krzysztof Haliniak złożył następujące wnioski: 
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o wniosek w sprawie przedstawienia szczegółowej wyceny kosztów (stawek) 

proponowanych przez MZK Sp. z o. o. w Stalowej Woli w zakresie 

zagospodarowania odpadów zmieszanych i segregowanych, 

o wniosek w sprawie przygotowania analizy/ekspertyzy w zakresie ograniczenia 

odpadów segregowanych lub zmieszanych na składowisku w Pysznicy, m.in. 

w zakresie możliwości uruchomienia własnej sortowni odpadów lub instalacji 

do recyklingu, 

o wniosek o przygotowanie petycji/apelu do Ministra Środowiska w sprawie 

wprowadzenia zmian ustawodawczych mających wpływ na zmianę stawek za 

odbiór i zagospodarowanie odpadów.  

 Przewodniczący Rady poprosił radnego o przygotowanie powyższych wniosków na 

piśmie. Poinformował, że zostaną one poddane pod głosowanie w punkcie „Wolne 

wnioski i zapytania”.  

Po dyskusji informacja wójta została przyjęta.  

 

Ad 4. 

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

Grażyna Ożga.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIV/79/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości 

podatku rolnego na rok 2020 z kwoty 58,46 zł za 1 dt (decytonę) do kwoty 45,00 zł za 1 dt 

omówiła Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady zaznaczył, że po uchwaleniu takiej obniżki średniej ceny skupu żyta 

stawka podatku rolnego na terenie gminy pozostanie na tym samym poziomie, co w ubiegłym 

roku. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIV/80/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów przedstawiła 

Skarbnik Gminy. 

W dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jakie były wpływy z tego tytułu do budżetu 

gminy w poprzednich latach. Pani Skarbnik poinformowała, że za 2018 rok była to kwota 30 

zł, natomiast w tym roku jest to kwota 90 zł wpłacona przez dwóch podatników.  

Po dyskusji uchwała Nr XIV/81/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 
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Ad 7. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet radnych Gminy Pysznica i sposobu ustalania 

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych przedstawił Wójt Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zaproponowane przez Wójta kwoty diet oraz 

zgłosił swoją propozycję kwot diet dla radnych. 

Obie propozycje zostały poddane pod głosowanie i radni przyjęli stawki zaproponowane przez 

Wójta. 

Uchwała Nr XIV/82/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych następującą 

ilością głosów: za - 13, przeciw - 2, wstrzymujących się – 0. 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Pysznica przedstawił Wójt Gminy.  

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIV/83/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych następującą 

ilością głosów: za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

Ad 9. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, 

wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki oraz ustanowienie 

konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów przedstawił 

Przewodniczący Rady. Następnie Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Aleksandra Kuziora odczytała opinię komisji dotyczącą wniesionej petycji. 

W dyskusji radny Zygmunt Cholewiński zapytał, czy jego uwaga wniesiona na komisji 

dotycząca oznaczenia załącznika do uchwały została uwzględniona. Przewodniczący 

potwierdził, że uzasadnienie stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

 Po dyskusji uchwała Nr XIV/84/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

następującą ilością głosów: za - 14, przeciw - 1, wstrzymujących się - 0 

 

Ad 10. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (ulica Jodłowa), 

omówił Zastępca Wójta Witold Pietroniec.  

W dyskusji radny Krzysztof Haliniak zapytał czy mieszkanka gminy, która zwróciła się 

z wnioskiem o nadanie nazwy powyższej ulicy została poinformowana, że jej propozycja 

nazwy „ul. Na górce” nie została uwzględniona. Zastępca Wójta odpowiedział, że nadawanie 

nazw ulic należy do kompetencji rady. Przewodniczący Rady poinformował, że temat był 

omawiany na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa  

i Planowania Przestrzennego, która nie przychyliła się do propozycji wnioskodawczyni 

i przyjęła propozycję nazwy „ulica Jodłowa”. 

Po dyskusji uchwała Nr XIV/85/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 
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Następnie Zastępca Wójta omówił kolejny projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

w miejscowości Pysznica (ulica Borówkowa). 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIV/86/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 11. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pysznica 

nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kłyżowie przedstawił Zastępca Wójta. 

W dyskusji głos zabrali: 

 radny Zygmunt Cholewiński zapytał o rodzaj dotychczas obowiązującej umowy z OSP 

w Kłyżowie. Zastępca odpowiedział, że była to umowa użyczenia. Radny zasugerował, aby 

przed wykonaniem tej uchwały przeprowadzić ekspertyzę techniczną nabywanego obiektu. 

 Przewodniczący Rady zapytał o wielkość działki pod budynkiem remizy. Wójt odpowiedział, 

że do OSP należy również teren z tyłu budynku, a Pan Ryszard Szado dodał, że teren obok 

budynku po stronie pana Maślacha też jest własnością OSP. 

Po dyskusji uchwała Nr XIV/87/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 12. 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty 

jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów omówił Zastępca Wójta.. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIV/88/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 13. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego 

nieruchomości położonych w Pysznicy na osiedlu Słotwiny, będących własnością gminy Pysznica 

omówił Zastępca Wójta. 

W dyskusji głos zabrali: 

 radny Zygmunt Cholewiński zapytał czy przedmiotowe działki były podane w wykazie działek 

przeznaczonych do sprzedaży przez gminę. Pracownik Urzędu Gminy Pan Artur Stelmach 

poinformował, że ten wykaz dopiero będzie podany do publicznej wiadomości na okres 21 

dni, a po tym czasie zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż. Radny stwierdził, że radni 

powinni otrzymywać przed podjęciem uchwały wycenę działek. Wójt odpowiedział, że nie 

byłoby zasadnym wykonanie wcześniej wyceny, ponieważ, jeśli rada nie podjęłaby uchwały to 

pieniądze zostałyby bezzasadne wydane. Radny zapytał także, czy KOWR i Krajowy Zasób 

Nieruchomości będą mieli prawo pierwokupu. Przewodniczący poinformował, że taka 

informacja zostanie zweryfikowana i przekazana radnym w późniejszym terminie. Radny 
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Cholewiński zaznaczył, że chodzi mu o to, aby w przyszłości taka wycena była podana do 

informacji radnym przed podjęciem uchwały.  

Po dyskusji uchwała Nr XIV/89/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

następującą ilością głosów: za - 13, przeciw - 0, wstrzymujących się – 2. 

 

Ad 14. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej omówił Zastępca Wójta. 

W dyskusji głos zabrali: 

 radny Zygmunt Cholewiński zapytał o rodzaj przedmiotowej działki, czy jest to działka rolna 

czy leśna. 

 radny Krzysztof Haliniak zapytał, co będzie podstawą do wyceny tej działki. Wójt 

poinformował, że podstawą będzie wykonany operat. Radny Cholewiński dodał, że pod uwagę 

będzie brana wartość nieruchomości i wartość drewna na tej działce.  

 radny Zenon Sagan zwrócił się z prośbą, aby w przyszłości przed podejmowaniem uchwały w 

sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej radni mieli wycenę działki. Zastępca 

Wójta poinformował, że po wykonaniu operatu radnym zostanie przekazana informacja na 

temat wyceny. 

Po dyskusji uchwała Nr XIV/90/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 15 

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 omówił Kierownik GZOSIP Artur Mierzwa. Nadmienił, że 

uchwała podjęta na ostatniej sesji została zakwestionowana przez nadzór wojewody z powodu 

wskazania w uchwale godzin, w jakich będzie zapewnione w przedszkolu bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opieka.  

 radny Krzysztof Haliniak zapytał, czy w konsekwencji podjęcia powyższej uchwały 

należy zmienić regulaminy w placówkach szkolnych. Kierownik GZOSIP wyjaśnił, że 

nie ma konieczności zmiany regulaminów. 

Po dyskusji uchwała Nr XIV/91/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

następującą ilością głosów: za - 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. 

 

Ad 16. 

Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej w Urzędzie 

Gminy w Pysznicy przedstawił Przewodniczący Rady.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIV/92/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych następującą 

ilością głosów: za - 10, przeciw - 3, wstrzymujących się – 2. 
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Ad 17. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

 Przewodniczący Rady Gminy przekazał informację na temat oświadczeń majątkowych 

radnych, szczegółowa informacja zostanie udzielona na następnej sesji.  

 Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski złożone wcześniej przez radnego 

Haliniaka. Wnioski w wyniku głosowania zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie. 

 Radny Zygmunt Cholewiński zadał pytania w następujących kwestiach:  

o jakie działania zostały podjęte w celu zagospodarowania Domu Ludowego 

w Jastkowicach, czy planowane jest utworzenie jednostki kultury, 

o jakie działania zostały podjęte celem poprawy usług lekarza rodzinnego i usług 

medycznych w ośrodku zdrowia w Jastkowicach, 

o czy planowana jest zmiana strategii rozwoju gminy w zakresie planowanej 

infrastruktury, 

o czy zostały podjęte działania celem zachęcenia dzieci, które uczęszczają do 

szkół poza terenem gminy, do zapisania się do szkół na terenie gminy.  

Radny oświadczył też, że jest gotów uczestniczyć w spotkaniu z Prezesem MZK  

i negocjować odnośnie cen odbioru odpadów. Zwrócił się również ponownie 

z prośbą, aby przed podjęciem uchwał znana była wycena działek w celu większej 

transparentności. 

W odpowiedzi Wójt poinformował, że spotkanie z prezesem MZK odbędzie się 

w najbliższym czasie i wszyscy radni zostaną o nim poinformowani.  

W kwestii lekarza rodzinnego poinformował, że były prowadzone rozmowy 

z dr Breś i trwają nadal poszukiwania lekarza rodzinnego do ośrodka zdrowia 

w Jastkowicach. Zastępca Wójta poinformował, że w temacie budynku Domu 

Ludowego były już rozmowy z projektantem. Podobnie jest też z rozbudową 

szkoły w Jastkowicach w związku problemem bazy lokalowej. Wójt w kwestii 

zmiany strategii poinformował, że w przyszłości jest planowana zmiana, ale na 

dzień dzisiejszy nie ma konkretnego terminu. W temacie promocji i poprawy 

warunków w szkołach Wójt poinformował o spotkaniu z projektantem w celu 

uzgodnienia możliwości rozbudowy szkoły w Jastkowicach, o co wnioskował 

wcześniej radny, zaplanowany jest też remont sali w szkole w Jastkowicach 

i budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Pysznicy. Wójt zaznaczył, że 

podejmowanych jest szereg działań, aby ta infrastruktura szkolna się polepszała. 

Stwierdził, że liczba dzieci uczęszczających poza teren gminy wynika m. in. 

z tego, że wielu mieszkańców jest napływowych i ich dzieci zaczęły edukację 

w innych placówkach i tam ją kontynuują. Radny Cholewiński nie zgodził się 

z tym, ponieważ w wykazie są też ujęte dzieci w zerówkach i klasach I-III.  

Radny Rafał Tofil stwierdził, że promocja może być pomocna, ale to rodzice 

dokonują wyboru szkoły, a ta liczba na przestrzeni lat się utrzymuje.  

Radny Janusz Gajda zapytał, jakie są możliwości szkół na terenie gminy w celu 

zwiększenia liczy uczniów. Zastępca Wójta odpowiedział, że te możliwości się 

wyczerpują, można przejść do pracy na dwie zmiany, ale w praktyce ten system 

się nie sprawdza. Stwierdził, że działania „miękkie” są też w rękach dyrektorów 

poprzez tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Radny Cholewiński w kwestii 
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promocji szkół wskazał na promocję realizowaną przez samorządy powiatowe. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na inny rodzaj szkół promowanych przez 

powiat, czyli w większości szkoły średnie.  

 Radny Krzysztof Haliniak zadał pytanie odnośnie zmian w komunikacji zbiorowej. 

Wójt odpowiedział, że są prowadzone rozmowy z PKS i MZK, po których wszystkie 

ustalenia zostaną przestawione radnym, żeby podjąć odpowiednią decyzję. 

 Wójt zaprosił wszystkich obecnych na uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 

kaprala Franciszka Dziubę organizowane 9 listopada w Jastkowicach oraz na  

uroczyste obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości do Pysznicy. 

Ad 18. 

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

18:40. 

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  


