
 PROTOKÓŁ  NR  XXIII/2016 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  22 sierpnia 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 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2016-2022”. 

8. 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. 

9. Podjęcie uchwały 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. 

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 14 radnych, nieobecny radny Pan Łukasz Bajgierowicz - nieobecność 

usprawiedliwiona), wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych 

uchwał. Powitał przybyłego na sesję Powiatowego Lekarza Weterynarii Pana Janusza Sudoła. 

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że na wniosek Pani Skarbnik z porządku obrad 

zostaje zdjęty pkt. 6 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Pysznica oraz na wniosek Wójta zostaje dodany pkt. 7a - 

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pysznica z Gminą 

Zaleszany porozumienia o wspólnej realizacji projektu zintegrowanego pn.: „Rozwój 

gospodarki ściekowej na terenie gminy Pysznica i Zaleszany w celu ochrony wód zlewni 

Sanu”. 

Nowy porządek obrad został przyjęty  przez radnych jednogłośnie. 

 

 

Ad 2.  

Protokół z poprzedniej  sesji Rady Gminy  został odczytany przez Przewodniczącego Rady 

Gminy i przyjęty bez uwag. 



 

 

Ad 3.  

W skład komisji uchwał i wniosków weszli: 

Radny – Kazimierz Tofil 

Radna –  Cecylia Torba 

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: 

 - dzisiaj, czyli 22 sierpnia 2016 r. zostanie rozstrzygnięty przetarg na przebudowę dróg: ulicy 

Sportowej 77 m i 320 m Piaskowej w Pysznicy, inwestycja zostanie wykonana  w ramach  

otrzymanej dotacji od wojewody ze szkód popowodziowych, 

- przebudowa 11 odcinków dróg na terenie gminy została zakończona w terminie zgodnym  

z  aneksem do umowy, który został przesunięty  o 14 dni, 

- przekazano plac budowy przy urzędzie gminy oraz ulicę Folwarczną, 

- przedłożono radzie informację z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., 

- podpisał akty notarialne: z Parafią w Krzakach  na przekazanie drogi gminnej na której 

znajduje się kościół oraz z Parafią w Jastkowicach na przekazanie terenu gminnego  na 

którym znajduje się cmentarz, z tym że na razie podpisana jest warunkowa umowa sprzedaży, 

ponieważ działka ta jest  terenem leśnym i do 30 dni prawo pierwokupu ma Nadleśnictwo. 

Wójt ponadto poinformował o pracach remontowych w przedszkolu. ponieważ  doszły 

dodatkowe prace: wymiana płytek w pomieszczeniu gdzie będą wydawane posiłki  

i łazienkach, dodał także, że  należałoby pomalować dach,  jeśli zostanie środków. Nadmienił, 

że Gmina wystąpiła do Starosty Stalowowolskiego o dofinansowanie termomodernizacji 

budynku przedszkola: wymianę okien i docieplenie budynku. 

Informacja została przyjęta przez radnych. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił  głosu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 

Panu Januszowi Sudoł, który odczytał apel jaki skierowany jest do rolników Powiatu Stalowa  

Wola utrzymujących trzodę chlewną oraz zamierzających rozpocząć utrzymywanie trzody 

chlewnej, a także szeroko omówił problem „afrykańskiego pomoru świń”. 

Apel stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W dyskusji głos zabrali; 

-Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy jest informacja o opanowaniu tej choroby. Lekarz 

Weterynarii odpowiedział, że rezerwuarem choroby są dziki, które są odstrzeliwane w pasie 

wschodnim Polski, jeżeli zarażone dziki nie rozejdą się w Polskę to choroba będzie 

opanowana, ale w tym przypadku bardzo ważna jest bioasekuracja, czyli uniemożliwienie 

dzikom kontaktu bezpośrednio z trzodą chlewną i budynkami inwentarskimi. 

- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się czy Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzi 

kontrolę okolicznych targowisk i jak wygląda w rzeczywistości sprzedaż trzody chlewnej na 

takich targach. Lekarz Weterynarii odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma legalnego 

targowiska dla zwierząt na terenie Powiatu a sprzedaż trzody  na targach  odbywa się 

nielegalnie, w związku z tym przeprowadzane są kontrole i nakładane są kary zarówno na 

sprzedających jak i kupujących. 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się jak wygląda logistycznie rejestrowanie stada i 

zgłaszanie do Agencji. Lekarz Weterynarii odpowiedział, ze należy kupić zwierzę   od 

rolnika, który ma je zarejestrowane oraz  posiada świadectwo, z tym świadectwem idziemy do 



Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i rejestrujemy siedzibę stada na swój adres 

zameldowania, potrzebny jest nr działki na której znajduje się dom. Radny zapytał się czy nie 

musimy być rolnikiem. Lekarz Weterynarii odpowiedział, że nie. Dodał, że nie ma problemu 

z  ubojem świni zarejestrowanej na użytek własny. Radny zapytał się czy zgłaszamy to 

telefonicznie. Lekarz odpowiedział, że tak natomiast cielęta, owce, kozy także  telefonicznie 

ale później rolnik jak przychodzi przedstawić dokument, że oddał odpady to uzupełnia się 

dokumentację papierową. 

Następnie  Przewodniczący Rady podziękował  Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii za 

przybycie i przedstawienie tego problemu. 

 

 

Ad 5.  

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

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się o opracowanie procedury naboru dokumentacji 

projektowej i przetargowej na odnawialne źródła energii dla mieszkańców. Wójt 

odpowiedział, że jest to przygotowanie całej procedury do naboru i złożenia wniosku na 

dofinasowanie kolektorów słonecznych i fotowoltaiki, czyli ankiety dla mieszkańców  

a później oceny tego wniosku bezpośrednio u zainteresowanego mieszkańca przez firmę 

wyłonioną w drodze zapytania ofertowego. Wójt nadmienił, że  chce aby mieszkaniec 

wstępnie  nie płacił za kwalifikację wniosku.  

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się kiedy planowany jest nabór. Wójt odpowiedział, 

że jak podpisze umowę z firmą to będzie wiadomo. 

- radny Pan Bogdan Loc zapytał się czy będzie decydować kolejność zgłoszeń. Wójt 

odpowiedział, że tak. 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się także  o  nabór dla gmin. Wójt odpowiedział, że  

chcemy zrobić przedstępną kwalifikację, aby przygotować się do złożenia wniosku jak 

zostanie ogłoszony nabór, prawdopodobnie na przełomie roku. 

- radny Pan Kazimierz Butryn powiedział, że Stalowa Wola już została zakwalifikowana  na 

dofinasowanie. Wójt odpowiedział, że jest to nieprawda, ponieważ  Gmina Stalowa Wola jest 

po I etapie jaki Gmina Pysznica chce  przeprowadzić. 

Po dyskusji uchwała Nr XXIII/128/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie. 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Stalowej Woli na lata 2016-2022” przedstawił Wójt Gminy. Dodał, że uchwalenie strategii 

związane jest z możliwością złożenia wniosku wraz z Gminą Zaleszany na dofinansowanie 

budowy kanalizacji w Olszowcu. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się w jakim zakresie będzie robiony Olszowiec. Wójt 

odpowiedział, że do końca sołectwa, czyli do granic Kłyżowa. 

- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się o kanalizację w Kłyżowie. Wójt odpowiedział, że  

w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu w miejscowości 

Kłyżów. 

- sołtys sołectwa Sudoły Pani Lucyna Sudoł zapytała się odnośnie dalszej rozbudowy 

kanalizacji w sołectwie Sudoły. Wójt odpowiedział, że będzie składany wniosek na 

dofinasowanie rozbudowy kanalizacji w ramach PROW, prawdopodobnie nabór będzie 

ogłoszony jesienią. 



- radny Pan Witold Pietroniec wyraził swoją sugestię w związku   zawartą w strategii 

komunikacją  a prośbami mieszkańców Kłyżowa, którzy zwrócili się do niego  o interwencję 

w sprawie planów ograniczenia kursów ZMKS  do Kłyżowa z 12 na 6. Nowy rozkład pomija 

młodzież szkolną, koncentruje się tylko  na pracujących, wydłużenie 4 kursów z Pysznicy do 

Kłyżowa z tych 6 likwidowanych zapewniłoby dojazd młodzieży do szkół i mieszkańców do 

ośrodka zdrowia. Nadmienił, ze Gmina  Pysznica wspiera działania miasta Stalowa Wola,  

gdzie miasto odnawia sobie tabor, otwiera nowe kursy w innych gminach a likwiduje kursy 

do naszej gminy min. do Kłyżowa, pomimo że  przez wiele lat gmina Pysznica partycypowała 

w kosztach biletów ulgowych w przeciwieństwie do sąsiednich gmin co można zaakcentować 

przy rozmowach odnośnie utrzymania tych kursów.  Wójt odpowiedział, że strategia nie ma 

wpływu na funkcjonowanie komunikacji a zapewnienie komunikacji zbiorowej to zadanie  

własne  gminy, natomiast Gmina Stalowa Wola chce dofinasowania do kursów , które nie 

przynoszą zysku. Sołtys Sołectwa Kłyżów dodał, że  te 6 kursów likwidowanych to jest dużo, 

a szczególnie w godzinach  przedpołudniowych, kiedy mieszkańcy dojeżdżają do lekarza. Po 

dyskusji uchwała Nr XXIII/129/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

(12 radnych głosowało za projektem uchwały, 2 głosy „wstrzymujące się”). 

 

Ad 7a.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pysznica z Gminą 

Zaleszany porozumienia o wspólnej realizacji projektu zintegrowanego pn.: „Rozwój 

gospodarki ściekowej na terenie gminy Pysznica i Zaleszany w celu ochrony wód zlewni 

Sanu”. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXIII/130/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 8.  

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 Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w 

Pysznicy Pan  Artur Mierzwa. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec w związku z wypowiedzią Pana Mierzwy, że nowa ustawa   

o samorządzie gminnym umożliwia obsługę wszystkich  jednostek samorządu terytorialnego 

zapytał czy dom kultury  i biblioteka wchodziłaby w zakres. Pan Mierzwa odpowiedział, że  

nie mogą zostać wpisane obligatoryjnie  do uchwały przez radę, ponieważ osoby prawne 

mogą być obsługiwane przez jednostkę obsługującą na podstawie porozumienia podpisanego 

miedzy dyrektorem osoby prawnej a kierownikiem jednostki obsługującej za zgodą Wójta. 

Po dyskusji uchwała Nr XXIII/131/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie. 

 

Ad 9. 

Projekt uchwały 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 Kierownik GZOSIP. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXIII/132/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 
 



 

 

Ad 10.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

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

Gminy 

1. Pismo Pana Maksymiliana Ślusarczyka dotyczące budowy placu zabaw przy szkole  

w Kłyżowie na działce sąsiadującej z jego posesją, w którym wnioskodawca pyta  

o inicjatora budowy tego placu oraz prosi Wójta i Radę Gminy czy jej odpowiednią 

komisję połączoną   z wizją lokalną w terenie o ponowną analizę lokalizacji placu 

zabaw w innym miejscu, która nie będzie uciążliwa dla niego i innych mieszkańców 

mieszkających w pobliżu szkoły. 

W dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady Gminy zaproponował  aby Komisja Oświaty zajęła się tym 

problemem i zajęła stanowisko w tej sprawie, 

- sołtys sołectwa Kłyżów Pan Józef Smalisz odniósł się krytycznie do pisma Pana 

Ślusarczyka, nadmienił, ze plac zabaw istniał  w tym miejscu kilka lat, jeszcze przed 

zamieszkaniem Pana Ślusarczyka w sąsiedztwie, nikomu nie przeszkadzał, teraz 

pomimo braku urządzeń na placu zabaw młodzież pozaszkolna i tak spotyka się 

wieczorami na boisku, wiec problemem nie są dzieci tylko młodzież. Sołtys  

poinformował także o zaistniałej niedawno sytuacji, podczas  montowania nowych 

urządzeń na placu zabaw. Po wizycie Prezesa Zakładu Komunalnego Pan Ślusarczyka 

wstrzymano prace czym zbulwersowano obserwujących sytuację mieszkańców. 

- Wójt Gminy  wyjaśnił, że dyrektor wstępnie zgłosił budowę nowego placu zabaw, 

ale plac który wcześniej istniał,  zgłoszony był  do nadzoru budowlanego więc był 

legalny,  w związku z tym dyrektor zgłosił tylko wymianę starych urządzeń 

zagrażających życiu i zdrowiu,  jutro upływa  30 dniowy termin od zgłoszenia tego 

placu, urządzenia nie mogły zostać zamontowany, bo nie upłynął ustawowy termin, 

obecnie urządzenia są złożone  na sali gimnastycznej obok urzędu, po upływie terminu  

zobaczymy jaką decyzję wyda starostwo, jeżeli wyda negatywną to dyrektor  będzie  

odwoływał się do województwa. Z-ca Wójta poinformował, że kiedy Wójt był na 

urlopie do dyrektora wpłynęła ze starostwa decyzja sprzeciwiająca się  budowie placu 

zabaw a dyrektor ma możliwość  odwołać się od tej decyzji. Wójt dodał, że w związku  

powyższym  dyrektor będzie  odwoływał się od tej decyzji. Przewodniczący w 

związku z tym, że należy udzielić odpowiedzi  w tej sprawie złożył wniosek aby 

Komisja Oświaty pojechała w teren i ustaliła stan faktyczny.    

- radny Pan Witold Pietroniec zasugerował Przewodniczącemu, że Wójt powiedział  

jaką odpowiedź udzielić zainteresowanej osobie, czyli procedura jaka jest wszczęta 

będzie przeprowadzona zgodnie z prawem. Radny nawiązał także do wypowiedzi 

sołtysa, że osoba zainteresowana wiedziała, gdzie się buduje, że jest to sąsiedztwo 

szkoły a plac zabaw istniał w tym miejscu od wielu lat. jedyną sugestią jest kwestia 

organizacyjna, czyli godziny otwarcia i zamknięcia placu zabaw a inne rzeczy to jest 

pokłosie braku miejsc do spotkań dla młodzieży a problem pogłębi się, gdy z projektu 

wokół szkoły powstaną ławki.   

 - radna Pani Elżbieta Paluch dodała, że  członkowie Komisji Oświaty nie są 

specjalistami od budowy . 

- Po dyskusji Przewodniczący poddał  swój wniosek pod głosowanie, w wyniku 

którego został odrzucony. 

2. Wniosek  mieszkańców ulicy 1000-lecia w  Jastkowicach o zabezpieczenie środków  

w budżecie Gminy Pysznica na 2016-2017 rok na zainstalowanie do końca w/w ulicy 



lamp oświetleniowych. Przewodniczący zaproponował aby skierować przedmiotowy 

wniosek do prac nad budżetem, radni jednogłośnie wyrazili zgodę. Rady Pan Witold 

Pietroniec zapytał się o adresata wniosku. Przewodniczący odpowiedział, że jest  

podany adres mailowy, z którego wysłano wniosek i jest prawidłowo. 

3. pismo Wojewody dotyczące przeprowadzonej kontroli NIK odnośnie działania 

organów gmin na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej, 

które otrzymali wszyscy radni. 

4. pismo Wojewody w sprawie uchwalenia przez rady  regulaminu meczu piłki nożnej 

nie będącego imprezą masową jako aktu prawa miejscowego, 

 radny Pan Andrzej Herdzik podziękował za wyrównanie terenu obok boiska  

w Podborku oraz poprosił o ponowne podsypanie ziemi w tym miejscu i  wyrównanie 

nawiezionej ziemi na boisku a także zapytał się o sprawę budowy stacji benzynowej 

przy skrzyżowaniu ulicy Szubargi i Hutniczej. Wójt odpowiedział, że  sukcesywnie 

ziemia jest dowożona na boisko  i w odpowiednim czasie  zostanie wyrównana, 

odnośnie budowy stacji poinformował, że obecnie toczą się tryby odwoławcze. 

 radny Pan Kazimierz Butryn w związku pismem Wojewody dotyczącym 

przeprowadzonej kontroli NIK odnośnie działania organów gmin na rzecz zwiększenia 

liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej, z którego wynika wniosek, że należy 

podjąć działania,  żeby zmusić mieszkańców tych, którzy mają możliwość do 

podłączenia do kanalizacji zapytał się jakie planuje się działania w tym kierunku. Wójt 

odpowiedział, że problem z podłączeniem wynika z winy ustawodawcy , ponieważ nie 

ma zapisu w ustawie, że z chwilą wybudowania kanalizacji każdy musi się podłączyć. 

Radny zapytał  jakie działania zostały podjęte w tym kierunku, ponieważ  

z tego co słychać niewiele dzieje się pod tym kątem. Wójt odpowiedział, że ze strony 

gminy były wysyłane  co częściowo przyniosło pozytywny efekt.  Radny zapytał się 

odnośnie miejsca postoju dla rowerzystów na Podlesiu, zasugerował aby ławki stół, 

które znajdują się obok wiaty i niszczą się przenieść pod wiatę na stadion w Pysznicy.  

Wójt odpowiedział że jest trwałość projektu  nie można nic zmieniać i przenosić. 

 Sekretarz odczytał petycję mieszkańców miejscowości Kłyżów w sprawie protestu 

dotyczącego ograniczenia kursów linii 17 ZMKS do Kłyżowa, która jak zaznaczył nie 

spełnia wymogów formalnych, dodał, że wysłano w tej sprawie odpowiedź.  Z-ca 

Wójta Pan Aleksander Jabłoński wyjaśnił, ze w/w odpowiedź, która została wysłana 

do Gminy Stalowa Wola nie dotyczy bezpośrednio przedmiotowego pisma tylko  

wcześniejszych interwencji telefonicznych mieszkańców i dyrektora Zespołu Szkół 

 w Pysznicy na likwidowane kursy, które dowożą dzieci do szkoły oraz umożliwiające 

dojazd do pracy między innymi do szpitalu, następnie odczytał tą odpowiedź. Dodał, 

że w piśmie wymieniono tylko te kursy, które zgłoszono w interwencjach 

telefonicznych. Radny Pan Witold Pietroniec w nawiązaniu do sprawy poinformował 

także o zgłaszanych do niego przez mieszkańców uwagach odnośnie likwidacji 

kursów w godzinach przedpołudniowych, którymi mieszkańcy dojeżdżają do lekarza 

oraz dla uczniów wracających z 2 zmiany z Samorządowego Liceum 

Ogólnokształcącego.  

Ad 11. 

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

Na tym protokół zakończono. 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 
 


