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PROTOKÓŁ NR XIX/2020 

z XIX SESJI RADY GMINY YSZNICA 

odbytej w dniu 29 kwietnia 2020 r. 

 

W związku z obowiązującym w Polsce od 20 marca 2020 roku stanem epidemii, na podstawie 

art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, XIX 

sesja Rady Gminy Pysznica została zwołana i odbyła się z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość w formie wideokonferencji. 

W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście. 

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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

przetargu nieograniczonego. 

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

bezprzetargowej. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2020 roku”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów 

komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz 

górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Pysznica. 

9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pysznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów  

i akcji przez Wójta Gminy Pysznica. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału 

zakładowego do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą  

w Pysznicy.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2020. 

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

15. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pysznica. 

16. Wolne  wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad sesji. 

                                                    

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 15:30 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

ustalonej poprzez imienne zgłoszenie obecności przez każdego z radnych, dokonał 
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Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że w posiedzeniu bierze udział 

15 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

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. 

Wójt poinformował o: 

 ogłoszonym przetargu (remont dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych – ulice: Kaczyłów, Słoneczna, Podkościele w Pysznicy oraz ul. 

Podsanie w Kłyżowie) 

 ogłoszonym i rozstrzygniętym przetargu na bieżące utrzymanie nawierzchni 

nietrwałych na drogach stanowiących własność gminy, 

 rozstrzygniętych przetargach na budowę kanalizacji w Kłyżowie i przebudowę 

pomieszczeń dawnego Domu Kultury na potrzeby biblioteki, 

 złożonym wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji  o dofinansowanie zakupu komputerów 

do szkół, 

 pozyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

remont, adaptację oraz zakup wyposażenia Domu Ludowego w Jastkowicach,  

 przygotowaniu dokumentacji projektowej do ogłoszenia przetargu na remont 

planowanych dróg gminnych, 

 rozmowie telefonicznej z GDDKiA w sprawie przesunięcia terminu konsultacji 

społecznych z mieszkańcami w kwestii drogi S-74 (informacja o ich terminie zostanie 

podana mieszkańcom)  

 o sposobach przeciwdziałania i pomocy dla jednostek z terenu gminy i powiatu 

w związku z pandemią  koronawirusa (dofinansowanie zakupu respiratora do szpitala w 

Stalowej Woli, przekazanie maseczek i przyłbic jednostkom organizacyjnym).  

W powyższym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (36): 

 Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika 

do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

 Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie 

upoważnienia pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do 

głosowania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r. 

 Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika 

urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców 

niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

na dzień 10 maja 2020 r. 

 Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia podstawowych 

założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego 

i obrony cywilnej gminy Pysznica w 2020 roku 

 Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 7/2020 

Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów 
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przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych 

w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Pysznica 

 Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności 

i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane 

 Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej 

 Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji 

określającej zasady i terminy wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na 

należności podatków oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

Urzędzie Gminy Pysznica 

 Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. 

stypendiów sportowych 

 Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2020 

 Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie  rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej 

 Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2020 

 Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2020 

 Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia procedur mających 

na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy w związku z 

rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 

COVID-19 

 Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia możliwości 

wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Pysznicy 

 Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2020 

 Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Gminy Pysznica za 2019 rok wraz z sprawozdaniem 

rocznym z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie 

mienia Gminy 

 Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie  rozdysponowania rezerwy 

celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

 Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, 

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób 

 Zarządzenie Nr 33/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
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 Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian  w budżecie gminy 

na rok 2020 

 Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020 

 Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy 

celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

 Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia procedur w 

Urzędzie Gminy w Pysznicy mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się 

koronawirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę 

 Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020 

 Zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020 

 Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej 

 Zarządzenie Nr 40A/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia 

przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy 

w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach  Prezydenta  

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja  2020 r. 

 Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

"polityki" rachunkowości na finansowanie projektu grantowego pn. "zdalna szkoła -

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w  systemie kształcenia zdalnego" 

 Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy 

celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

 Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020 

 Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej 

 Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej 

 Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego 

Dyskusji nie było.   

Informacja została przyjęta. 

 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłyżowie 

w drodze przetargu nieograniczonego przedstawiła Pani Beata Kuziora Kierownik Referatu 

Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIX/113/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Kłyżowie 

w drodze bezprzetargowej omówiła również Pani Beata Kuziora. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIX/114/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 
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Ad 6. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Pysznica przedstawił Przewodniczący Rady. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIX/115/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 7. 

Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2020 roku” omówiła Pani 

Małgorzata Wieteska – pracownik Urzędu Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIX/116/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty 

ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Pysznica omówiła  Małgorzata Wieteska – 

pracownik Urzędu Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIX/117/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 9. 

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pysznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

dotyczących dodatku energetycznego przedstawiła Sekretarz Gminy Marta Pawleniak. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIX/118/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych przy jednym 

głosie wstrzymującym się. 

 

Ad 10. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przedstawił Zastępca Wójta 

Witold Pietroniec. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIX/119/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 11. 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów  

i akcji przez Wójta Gminy Pysznica omówiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIX/120/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 12. 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów  

i akcji przez Wójta Gminy Pysznica omówiła Skarbnik Gminy. 
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Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIX/121/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 13. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2020 

przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIX/122/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 14. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica wraz z 

autopoprawką omówiła Skarbnik Gminy 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIX/123/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 14. 

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy 

Pysznica była omawiana szczegółowo na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska,  

Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Planowania Przestrzennego przez Kierownika Posterunku Policji 

w Pysznicy Krzysztofa Kuziorę,  

W dyskusji głos zabrali: 

 Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy w nawiązaniu do wniosku z komisji 

poinformował, że wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Stalowej Woli będą 

realizowane częstsze patrole na terenie gminy. Przewodniczący zaznaczył, że przekazanie 

środków dla Komendy na zakup pojazdu dla naszego posterunku poprawi mobilność 

policjantów. 

 radny Zygmunt Cholewiński zawnioskował aby w ramach spotkania na którym odbędzie 

się debata na temat służby zdrowia poruszyć również kwestię bezpieczeństwa i zaprosić 

Komendanta Powiatowego Policji.  Przewodniczący poinformował, że nie widzi problemu 

aby takie zaproszenie wystosować do Komendanta. Radny Krzysztof Haliniak 

w odpowiedzi na wniosek radnego Cholewińskiego zaproponował, aby poruszyć kwestię 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa na debacie nad raportem o stanie gminy.  

 radny Haliniak zapytał Kierownika Posterunku o liczbę stwierdzonych na terenie gminy 

przekroczeń kwarantanny osób wracających z zagranicy. Kierownik odpowiedział, że były 

2 takie zdarzenia. 

 Kierownik Posterunku zwrócił się prośbą o przestrzeganie wszystkich zakazów i nakazów  

związanych z pandemią koronawirusa.  

Następnie Przewodniczący poinformował, że przygotowana przez KP PSP analiza zdarzeń za 

2019 rok została również omówiona na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, poprosił 

o ewentualne pytania w tej kwestii. Dyskusji nad analizą zdarzeń nie było.  

Informacje zostały przyjęte przez radnych. 

 

Ad 16. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

 Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy. 
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 Radny Zygmunt Cholewiński zapytał, czy zgodnie z wnioskami przystąpiono już do 

opracowania mpzp w miejscowości Jastkowice. Wójt poinformował, że w obecnej 

chwili nie przystąpiono do realizacji tego wydatku budżetowego. 

 Radny Marek Bis zapytał, czy do urzędu wpłynęły jakieś wnioski od firm działających 

na terenie gminy w sprawie potrzeb finansowych czy tez innych związanych z pandemią 

koronawirusa. Wójt odpowiedział, ze wpłynęły 4 wnioski o umorzenie podatku, w tym 

1 bezzasadny. Zaznaczył, że na terenie naszej gminy w kwestii pomocy 

poszkodowanym przedsiębiorcom będzie podchodził do tematu indywidualnie. 

Przewodniczący nadmienił, że sytuacja firm jest różna w zależności od  branży w jakiej 

prowadzą działalność, podejście w tej kwestii  musi być nakierowane na pomoc tym 

firmom, które zwrócą się o taką pomoc.   

 Radny Kamil Kuśmider zapytał o koszty związane z utworzeniem  dodatkowych kursów 

linii Nr  16 i 17 dla mieszkańców Rudy Jastkowskiej, Chłopskiej Woli i Kłyżowa, tj. 

czy mieszczą się kwocie dotacji jaką gmina przekazuje do MZK, czy ta kwota uległa 

zmianie, a jeśli tak, to o ile uległa zwiększeniu.  Radny w imieniu mieszkańców 

zawnioskował  aby zwrócić się do starostwa  czy do Dyrektora ZDP w Stalowej Woli  o  

przedstawienie informacji na jakim etapie jest projektowanie budowy chodnika wzdłuż 

drogi powiatowej  na odcinku Spokojna-Piskorowy Staw oraz zorganizowania spotkania  

w tej sprawie. Wójt w kwestii kosztów dodatkowych kursów  wyjaśnił, ze podstawą 

rozliczenia z MZK  jest wozokilometr, więc jeżeli  tych kursów będzie więcej  to dotacja 

wzrośnie.  W kwestii projektowania  budowy chodnika odpowiedział, że przekaże 

informacje na ten temat po kontakcie ze starostwem.  Radny Zygmunt Cholewiński 

zasugerował, że powinien to być ciąg pieszo-rowerowy a nie chodnik, ponieważ jest to 

rozwiązanie zdecydowanie lepsze. Radny Kuśmider zaznaczył, że mieszkańcy są 

również za tym, żeby to był  ciąg pieszo-rowerowy w formie asfaltowej ścieżki.   

 Radny Janusz Gajda zapytał o kontynuację prac projektowych czy wykonawczych na 

drodze powiatowej w Brandwicy, nadmieniając, że w tej chwili realizowane są remonty 

cząstkowe  w Brandwicy. Wójt potwierdził, że ZDP prowadzi prace związane z 

uzupełnianiem ubytków i malowaniem pasów na drogach powiatowych. Poinformował, 

że ZDP wystąpił do województwa z pismem czy po wybudowaniu mostu i łącznika z 

drogą wojewódzką nie zmieni się kategoria drogi w Brandwicy. Dodał, że jeżeli się nie 

zmieni to starosta obiecał dalsze projektowanie. Przewodniczący zgłosił konieczność 

uzupełnienia ubytków na drodze powiatowej w ciągu ulicy Mickiewicza Jastkowicach. 

Radny Gajda zapytał jeszcze o kwestię miejsca na przystanek od strony drogi krajowej,. 

Wójt odpowiedział, że  jest to na etapie uzgodnień. Wójt poinformował też, że w maju 

firma Molter rozpocznie uzupełnianie ubytków na drogach gminnych.  

 Radny Jacek Dybka zapytał o dokończenie chodnika obok objazdu koło sklepu 

Stokrotka. Wójt odpowiedział, że ten odcinek jak i przedłużenie chodnika obok 

cmentarza jest w fazie projektu. 

 Radny Janusz Gajda zapytał na jakim etapie jest kwestia projektu kanalizacji 

w Brandwicy. Wójt odpowiedział, że na etapie przygotowania zapytania ofertowego.  

Radny Gajda w imieniu sołtysa sołectwa Brandwica Krzysztofa Farasia zapytał 

o zmianę organizacji ruchu na ul. Isep w Brandwicy. Wójt odpowiedział, że zmiana 

organizacji ruchu jest w trakcie wykonania.   

 

Ad 17. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował radnym za włączenie się 

w akcję przekazania maseczek dla mieszkańców gminy Pysznica. Przewodniczący zamknął 

obrady XIX sesji o godz. 17:15. 
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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  


