
 PROTOKÓŁ  NR  XIX/2016 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  14 kwietnia 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 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego  

i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia 

dla inkasentów. 

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Pysznica 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2015”. 

8. Przyjęcie sprawozdań kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek. 

9. Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Pysznica. 

10. Wolne  wnioski i zapytania. 

11. 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: Pan Krzysztof Skrzypek oraz Pan 

Kazimierz Tofil - nieobecność usprawiedliwiona), wobec tego istnieje wymagane quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad, który został  przyjęty  przez 

radnych jednogłośnie. 

 

Ad 2.  

Przed odczytaniem protokołu na sesję przybył radny Pan Krzysztof Skrzypek. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego Rady 

Gminy.  

Podczas czytania protokołu na sesję przybył radny Pan Kazimierz Tofil. 

Następnie radny Pan Witold Pietroniec zgłosił uwagę co do swojej wypowiedzi odnośnie 

wyłączenia radnych z głosowania, gdzie cytował art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. 

Przewodniczący odpowiedział, że w protokole jest dokładnie zapisane jak radny powiedział, 

ze względu na obszerność protokołu  przy czytaniu skrócił wypowiedź radnego.  

Protokół został przyjęty.  

Ad 3.  

W skład komisji uchwał i wniosków weszli: 

Radny – Kamil Kuśmider 

Radny –  Bogdan Loc 

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 konkursy na: realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą 

„Organizacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

sensorycznymi” oraz na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: „Wspieranie i rozwój lokalnych 

inicjatyw”, 

- o udzielonych przez gminę w ubiegłym roku dotacjach: 

 LZS „Olimpia” Pysznica na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki 

nożnej w Pysznicy”  kwota 49 000 zł, 

 LZS „Bukowa” Jastkowice na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki 

nożnej w Jastkowicach”  kwota 69 000 zł, 

 GZS „San” Kłyżów na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej  

w Kłyżowie”  kwota 44 000 zł, 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” ze Stalowej Woli na 

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: 

„Organizacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

sensorycznymi” kwota 10 000 zł, 

 Fundacja Fundusz Lokalny SMK na realizację zadania publicznego z zakresu 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: 

„Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw”   kwota 5 000 zł, 

 Zarząd Powiatowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli na: 

„Prowadzenie działań w zakresie walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, 

magazynowanie oraz dystrybucję żywności i darów rzeczowych dla osób i rodzin  

w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym  

z terenu gminy Pysznicy ” kwota 2 500 zł, 

 Parafia Rzymskokatolicka w Pysznicy i Parafia Rzymskokatolicka  w Jastkowicach na 

zadanie publiczne z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wakacje z Bogiem - 

organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Pysznicy i Jastkowic 

poprzez 6 dniowy wyjazd wakacyjny”  kwota 7 000 zł, 

 

- sprzedano  w przetargu działkę położoną w Kłyżowie  na Zagórze za kwotę 27 270, 00 zł 

brutto, 

- w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wyasfaltowanie następujących dróg na 

terenie gminy: 

 Pysznica: ul. Słowackiego, ul. Wolności (boczna w Olszowcu), ul. Kaczyłów 

(boczna),  łącznik ul. Kwiatowej z ul. Sportową, 

 Słomiana: ul. Podleśna, 

 w Studzieńcu, 

 Kłyżów: ul. Zagórska, 

 Bąków: ul. Orzeszkowej 

 Brandwica: ul. Polna, 

 Jastkowice; ul. Polna i ul. Cicha 

- Wójt Gminy wystąpił do Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Kłyżów zgodnie z wnioskiem 

rady o przekazanie na rzecz gminy boiska oraz terenu znajdującego się za szatnią (miejsca 

dawnych festynów), który byłby idealnym miejscem na plac zabaw. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec zwrócił uwagę na rozbieżności pomiędzy informacją wójta a 



informacją zamieszczoną na BIP-ie odnośnie kwoty przeznaczonej na konkurs dotyczący 

realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Organizacja zajęć 

rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi” tj., że Wójt 

podał kwotę 10 000 zł, a na BIP-ie jest kwota 7 000 zł. Wójt odpowiedział, że wyjaśni tą 

sprawę i udzieli informacji po przerwie. 

Po dyskusji informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 5.  

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

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIX/111/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 6.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała 

podjętą na ostatniej sesji uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, 

rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia 

wynagrodzenia dla inkasentów, w związku z tym należy podjąć nową uchwałę. Następnie 

omówiła projekt nowej uchwały.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIX/112/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  (10 głosów 

„za”, 1 głos „wstrzymujący się”, z głosowania zostało wyłączonych 4 radnych). 

 

Ad 7.  

Sprawozdanie z realizacji  Rocznego Programu Współpracy Gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 

2015 zostało omówione przez Panią Beatę Biały -  pracownika urzędu na posiedzeniu Komisji 

Oświaty.  

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał o brak zapisu w pkt 3 sprawozdania dotyczący 

informacji czy dotacja została rozliczona. Pani Beata Biały odpowiedziała, że wszystkie 

dotacje udzielone w 2015 roku zostały rozliczone, a ten błąd został poprawiony. 

- Wójt poinformował odnośnie uwagi zgłoszonej prze radnego Pana Witolda Pietrońca,  

że błędnie podał kwotę 10 000 zł przeznaczoną na konkurs dotyczący realizacji zadań z 

zakresu ochrony i promocji zdrowia, jest to kwota 7 000 zł.  

 Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad 8.  

Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek odbyły się  

w następującej kolejności: 

1. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy.  

Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte.  

2. Sprawozdanie Dyrektora Przedszkola w Pysznicy. 

      Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte 

3. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy.  

      Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

4. Sprawozdanie Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy. 

Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  



Ad 9. 

Ocenę  zasobów pomocy społecznej  na rok 2015 dla gminy Pysznica została przedstawiona 

przez Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy  Panią Teresę Kudłacik na 

posiedzeniu Komisji Oświaty. Dyskusji na sesji nie było. 

Ocena zasobów została przyjęta przez radnych. Przedmiotowa ocena wraz  

z uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

 

Ad 10.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

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

rady: 

1) Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały Nr 

XVII/97/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi i Ziarny w obrębie ewidencyjnym 

Pysznica, gmina Pysznica – Etap I. Wójt dodał, że wszystkie uchybienia  

w planie wskazane przez wojewodę zostaną poprawione przez projektanta  

i plan zostanie przekazany do ponownego uchwalenia. 

2) Prośba Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli o wsparcie 

finansowe gminy w kwocie 50 000 zł zakupu ambulansu sanitarnego. Wójt 

odpowiedział, że gmina w tym roku przekazała  już 30 000 zł na 

dofinasowanie zakupu karetki, jeżeli zaistnieje w przyszłości potrzeba 

dalszego dofinansowania to zostanie ona rozważona. 

 Wójt poinformował radnych, że po przeprowadzeniu wizji lokalnej/oględzin budynku, 

w którym znajduje się zakład komunalny stwierdzono, że budynek nie nadaje się na 

przedszkole. Dodał, że w związku z tym że spółdzielni socjalnej „Pod lipami” kończy 

się umowa najmu i nie zostanie przedłużona o czym poinformował już Panią Prezes 

spółdzielni, ten budynek zostanie zaadaptowany pod przedszkole. Nadmienił, że 

obiekt wymaga remontu, na który zostaną wygospodarowane pieniądze aby 

przedszkole mogło zafunkcjonować od września. Pani Dyrektor Przedszkola w 

Pysznicy oraz przedstawiciele rodziców obecni na sesji podziękowali Wójtowi. Radny 

Pan Kazimierz Butryn zapytał o plany spółdzielni, czy zrezygnują z działalności. Wójt 

odpowiedział, że muszą szukać nowych pomieszczeń pod swoją działalność albo 

przejść w stan likwidacji. Wyjaśnił, że z 7 pań które zakładało spółdzielnię zostało 

tylko dwie, ponadto w ciągu ich działalności w związku z trudnościami finansowymi 

jakie spółdzielnia miała obniżono im czynsz a  także kilkakrotnie umorzono podatek.  

Radny wyjaśnił, że dlatego pyta żeby nie zostało to zle odebrane w środowisku, że co 

chwilę zmienia się przeznaczenie tego budynku. Wójt dodał, że zarząd na tym 

budynkiem ma gmina, ponieważ jest to budynek komunalny. Nadmienił, że dobro 

dzieci musi przewyższyć nad dobrem 2 osób. 

 Radny Pan Witold Pietroniec zapytał o powierzchnię pomieszczeń  budynku, który 

zajmuje zakład komunalny oraz o powierzchnię w budynku spółdzielni. Wójt 

odpowiedział, że nie mierzono powierzchni tylko zostało to wizualnie  stwierdzone, 

zaproponował aby komisja rady zajęła się pomiarem. Radny przytaczając słowa Wójta 

o wspólnym dobru nawiązał do sprawy placu zabaw w Kłyżowie, pytając o przyczynę 

likwidacji placu zabaw. Wójt odpowiedział, że zarząd terenu wokół szkoły ma 

dyrektor, przyczyną był protest mieszkańca sąsiada tej działki, który postawił 

warunek, że jeśli wójt i dyrektor  nie podejmie działań to zgłosi to do nadzoru, 

ponieważ plac znajduje się w bliskim sąsiedztwie, poza tym  był tam zakłócony 

wieczorami spokój przez starszą młodzież. Dodał, że plastikowy plac został 



przeniesiony i znajduje się z tyłu szkoły, nie ma żadnych przeszkód aby mieszkańcy 

korzystali z niego, natomiast drewniany plac został zlikwidowany, ponieważ był 

przegnity.  Wójt zaproponował aby znaleźć kompromis i ulokować plac w takim 

miejscu centralnym w Kłyżowie aby nie kolidował ze szkołą.  Radna Pani Elżbieta 

Paluch odpowiedziała, że nie ma takiego miejsca. Wójt dodał, że jest za stadionem.  

Radny Pietroniec nadmienił, że  teren szkoły jest najlepszym miejscem na plac zabaw, 

przy przeniesieniu część wykonana z drewna została zdewastowana, ponieważ nie 

była dobrze zakonserwowana. Dodał, że największe zastrzeżenia ma do dyrektora 

ponieważ mógł konsultować z radą rodziców taki problem. Wójt odpowiedział, że  

w tej sprawie rozmawiał z dyrektorem 3 razy w ubiegłym roku.  Radny zwrócił uwagę 

na to, że  nie miał możliwości  zadania publicznie tego pytania, ponieważ dyrektor jest 

nieobecny 3 sesję z rzędu  oraz że interesem społecznym mieszkańców,  szkoły   

i rodziców  jest aby plac zabaw wrócił w stare miejsce, a to że korzystają z niego 

osoby które znajdują się wieczorem niewłaściwie zachowują się jest problemem 

kierownika jednostki, który powinien tak zorganizować pracę, żeby zamknąć furtkę o 

21 a w razie wtargnięcia  na teren placu wezwać na interwencję policję. Radny dodał, 

że tak nie powinno się podejmować decyzji, ponieważ on tez mieszka obok szkoły i 

też mógłby żądać zlikwidować np. parking  bo mu przeszkadza a  osoba, która 

sprowadziła się musi zrozumieć, że jest to teren wspólnoty wiedziała gdzie się buduje. 

Radny jeszcze raz zaapelował do Wójta o przeniesienie placu w to samo miejsce, 

ponieważ był to jeden z wniosków  na zebraniu wiejskim oraz o właściwą 

konserwację placu zabaw, ponieważ w innych miejscowościach na terenie gminy  

place zabaw są zadbane. Wójt odpowiedział, że w tej sprawie porozmawia z 

dyrektorem, ponieważ to on ma trwały zarząd na szkołą i terenem wokół niej, więc 

powinien rozmawiać z mieszkańcami. Radna Pani Elżbieta Paluch poparła radnego 

Pana Witolda Pietrońca,  dlatego że na zebraniu w związku z tą sprawą dostało się 

radnym oraz Wójtowi, ponieważ według opinii mieszkańców na zebraniu Kłyżów nie 

ma placu zabaw, a to miejsce gdzie został przeniesiony jest nieodpowiednim 

miejscem, poza tym wiele osób nie wie, że plac został przeniesiony.  O godz, 10.30 

posiedzenie rady opuścił radny Pan Krzysztof Skrzypek (wyjście zgłoszone 

Przewodniczącemu Rady). Radny Pan Witold Pietroniec w związku z pytaniami 

mieszkańców na zebraniu zapytał kto pokrył koszty likwidacji tego placu. Wójt 

odpowiedział, że zakład komunalny zrobił  to  w ramach wolnych mocy jak nie mają 

pracy. Radny zapytał czy to jest spółka  prywatna czy gminna. Wójt odpowiedział, że  

jest to spółka, która wypracowuje zysk, jeżeli pewne prace nie fakturuje  dla gminy 

tylko wykonuje bezinteresownie. Jest gro prac gdzie spółka pomaga a nie bierze za to 

pieniędzy, bo ta spółka ma służyć społeczeństwu. Radny stwierdził, że w tym 

przypadku nie działa dla społeczeństwa tylko dla prywatnych interesów 

partykularnych,. Przewodniczący Rady Gminy zasugerował aby znaleźć jakieś 

rozwiązanie. Radny Pietroniec wskazał, że składa wniosek o to żeby plac zabaw 

wrócił w to miejsce bo taka jest wola mieszkańców. Wyjaśnił, że ten problem wynika 

z tego że młodzież w Kłyżowie nie miejsca aby gdzieś usiąść, ponieważ w Kłyżowie 

nie ma takich miejsc jak w innych miejscowościach w np. w Jastkowicach koło Domu 

Ludowego czy koło stadionu oczko, które wykonano z projektów unijnych. Wójt 

odpowiedział, że jego pomysłem było ulokowanie placu zabaw w miejscu , gdzie 

odbywały się festyny ale wspólnota leśna nie wyraziła zgody. 

Radny zwrócił uwagę,  że w innych miejscowościach jak były dewastowane place to 

nie likwidowano ich tylko naprawiano. Przewodniczący zaproponował aby spotkać    

się Kłyżowie w gronie: radni, dyrektor. Wójt i wspólnota leśna i znaleźć wspólnie 

rozwiązanie tego problemu bo jeżeli zgłoszone zostanie to nadzoru budowlanego to 



wyniknie z tego problem, ponieważ jest to bezpośrednie sąsiedztwo.  Radny zapytał 

kto pozwolił na rozbiórkę, jak został zamontowany plac zabaw to chyba nie został na 

dziko. Wójt potwierdził, że na dziko, plac zabaw miał przeprowadzany corocznie 

przegląd ale w tych czasach nie był zgłoszony do nadzoru  budowlanego i wtedy tam 

ludzie nie mieszkali i nie było protestów. Radny zauważył, że plastikowy plac zabaw 

został zamontowany w czasie jak już Państwo Ślusarczykowie zamieszkali w 

sąsiedztwie.  Pan Artur Mierzwa Kierownik GZOSIP w Pysznicy poinformował, że 

plastikowy plac dla zerówek został zgłoszony do nadzoru. Następnie radny złożył 

wniosek aby na nastepną komisję oświaty przygotować dokumentację projektową i 

zgłoszenia boiska i 2 placów zabaw w Kłyżowie. Radna Pani Elżbieta Paluch 

zasugerowała aby zakończyć dyskusję  w tym temacie, ponieważ jest zgłoszony 

wniosek radnego i zebrania wiejskiego aby przenieść plac zabaw w to samo miejsce. 

Radny Pan Kazimierz Butryn zwrócił uwagę na potrzebę zadbania o stan wyposażenia 

urządzęń na placach zabaw i w centrach sportowych,  zapytał czy będą zatrudnione 

osoby z robót publicznych  do pomocy konserwatora. Wójt odpowiedział, że  2 osoby 

zostaną zatrudnione w ramach robót publicznych i będzie starał się jeszcze o trzecią. 

Po dyskusji radny podtrzymał wnioski: w sprawie upoważnienia wójta do wystąpienia 

do dyrektora o przywrócenie placu zabaw w to samo miejsce, który w wyniku 

głosowania przeszedł  5 „za”,  9 głosów „wstrzymujących się” oraz wniosek o 

przedstawienie  na komisję oświaty dokumentację i zgłoszenia boiska i 2 placów 

zabaw w Kłyżowie, który w wyniku głosowania przeszedł 11 „za”,  3 głosy 

„wstrzymujące się”.  

 radna Pani Grażyna Młodożeniec  z związku ze zniszczonymi drogami przez zakład 

energetyczny, który wykonywał linię energetyczną między innymi chodzi o ul. 

Orzeszkową, z której także korzystają inne firmy: Solo i cegielnia zapytała kto 

naprawi pobocza drogi, zakład czy firmy oraz czy sołtysi mają nadzorować naprawę a 

także na jakich zasadach będzie ona polegać. Wójt odpowiedział, że drogi gminne są 

ogólnodostępne i nie można nikomu zabronić korzystania z nich. Pan Ryszard  Szado 

nadmienił, że zarządca dróg kategorii gminnej, czyli wójt zobowiązany jest do ich 

utrzymania. Dodał także, że zakład zobowiązał się do poprawienia dróg w miarę 

możliwości, wyrównają nawierzchnię ale na pewno nie doprowadzą nawierzchni do 

takiego stanu jak było oraz że otrzymał informację kierownika tej firmy, że gmina 

zostanie poinformowana o zakończeniu robót drogowych, zasugerował, że wówczas  

można poprosić sołtysów o skontrolowanie naprawy nawierzchni dróg, czy mają co do 

tego zastrzeżenia. Radna poprosiła o taka informację. 

 radna Pani Cecylia Torba zgłosiła wniosek do Radnego Powiatowego w sprawie  

poprawy złego stanu nawierzchni przy zjeździe z ulicy Szubargi na ulicę Słowackiego 

w pasie drogi powiatowej pomiędzy drogą a chodnikiem; 

 radna Pani Grażyna Młodożeniec również zwróciła się do Radnego Powiatowego  

w sprawie wyrównania poboczy wzdłuż drogi powiatowej w sołectwie Brandwica; 

 Radny Pan Witold Pietroniec  zwrócił Sekretarzowi Gminy uwagę na  brak 

załączników do publikowanych zarządzeń na BIP-ie, poprosił o ich uzupełnienie; 

Ad 11. 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 



 

 

 
 


