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PROTOKÓŁ NR XXII/2020 

z XXII SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 7 września 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, XXII 

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 – 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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania  

w 2021 r. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brandwica, Bąków i Jastkowice”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania  

w 2021 r. zadania pn. „Sporządzenie IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica, oraz projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów usług sportu i rekreacji w Pysznicy”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap III”. 

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

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

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 14:30 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

ustalonej poprzez imienne zgłoszenie obecności przez każdego z radnych, dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że w posiedzeniu bierze udział 

12 radnych(nieobecni radni: Kamil Kuśmider, Tomasz Oprych i Artur Trzuskot), wobec tego 

istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 
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Ad 2. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego 

Rady Gminy. Podczas czytania protokołu do obrad dołączył radny Kamil Kuśmider. Protokół 

został przyjęty przez radnych bez uwag (w głosowaniu nie brał udziału radny Zygmunt 

Cholewiński). 

Ad 3. 

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

Łukasz Bajgierowicz. 

Wójt poinformował o: 

 rozstrzygniętych przetargach na: przebudowę dróg na terenie gminy Pysznica, 

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Pysznica, opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Brandwicy, Bąkowie i Jastkowicach,  

 ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargach na budowę placów zabaw i siłowni 

terenowych w Studzieńcu i Jastkowicach ul. Ruda, przebudowę drogi transportu rolnego 

w Jastkowicach oraz remont dróg transportu rolnego w ramach funduszu sołeckiego w 

sołectwach Jastkowice, Kłyżów Olszowiec i Pysznica, odbiór odpadów 

komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy 

Pysznica w roku 2020, 

 ogłoszonym przetargu na remont budynku przy ul. Wolności 277 w Pysznicy, 

 w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na remont Domu Ludowego 

w Jastkowicach, 

 trwających pracach przy realizowanych inwestycjach na terenie gminy: remoncie dróg 

gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowie dróg na terenie 

gminy Pysznica, remoncie byłego budynku Domu Kultury w Pysznicy pod działalność 

biblioteki, budowie kanalizacji w Kłyżowie przebudowie drogi powiatowej przy 

ul. Nowej w Pysznicy wraz z budową chodnika, 

 podpisaniu przez powiat umowy na budowę chodnika w Krzakach, 

 zakończeniu prac przy remoncie sali gimnastycznej w szkole w Jastkowicach, 

 złożeniu dwóch wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 na 

przebudowę ul. Sosnowej i ul. Chopina w Jastkowicach oraz na remont drogi gminnej 

Ludian – Lipowiec - Kochany- Dębowiec, 

 rozpoczęciu działań przy projekcie modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 

dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”, 

 ogłoszonym przetargu przez zakład komunalny na rozbudowę sieci wodno-

kanalizacyjnej na ulicy Kopernika w Jastkowicach oraz podpisaniu umowy na 

wykonanie tego zadania (w ramach dofinasowania z PROW), 

 złożonym wniosku w ramach programu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej” na zakup komputerów do szkół z terenu gminy,  

 bardzo dobrych wynikach egzaminów ósmoklasistów, 

 o starcie od września projektu „pierwszaki z gminy Pysznica pływają na medal”, 

w ramach dofinasowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
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 złożonym wniosku w ramach projektu Polska Cyfrowa na zewnętrzne i wewnętrzne 

hotspoty,  

 spotkaniu z Prezydentem Stalowej Woli odnośnie oświetlenia dwóch odcinków 

łączących Gminę Pysznica z Gminą Stalowa Wola (ul. Czarnieckiego w kierunku 

Pysznicy oraz most w Brandwicy),  

 spotkaniu ze Starostą Niżańskim odnośnie wspólnej budowy chodnika miejscowości 

Krzaki w stronę drogi krajowej nr 19, 

 rozmowie telefonicznej z dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na 

temat drogi wojewódzkiej nr 855 i planowanej inwestycji wraz z budową mostu na 

Sanie, 

 telefonicznej informacji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie dotyczącej 

zainteresowania Komendy przekazaniem działki gminnej pod budowę nowego budynku 

Posterunku Policji w Pysznicy, 

 sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy, 

 sytuacji finansowej na terenie gminy związanej z epidemią koronawirusa, 

 odbytych dwóch spotkaniach w ramach „uniwersytetu samorządności” i planowanym 

w najbliższy piątek w Domu Ludowym w Jastkowicach dotyczącym projektu „czyste 

powietrze”. 

 

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (28): 

 Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 80/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przekazania upoważnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 81/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 82/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 83/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przyznania nagrody 

pieniężnej dla Pani Grażyna Kołacz – Antosik za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii animator życia 

kulturalnego w gminie. 

 Zarządzenie Nr 84/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przyznania nagrody 

pieniężnej dla Pana Stanisława Popek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii twórca kultury – uczestnik 

amatorskiego ruchu artystycznego. 

 Zarządzenie Nr 85/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przyznania nagrody 

pieniężnej dla Zespołu Wokalnego „TAKT” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii nagroda za osiągnięcia 

o istotnym znaczeniu dla twórczości artystycznej, za dokonania w dziedzinie literatury, 

muzyki, plastyki, filmu, teatru, tańca, sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego. 
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 Zarządzenie Nr 86/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 88/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki 

rachunkowości) na finansowanie projektu pn. "Zdalna Szkoła + w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" na powierzenie grantu w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 Zarządzenie Nr 89/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 90/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 91/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 92/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 93/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w 

Urzędzie Gminy Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 94/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie 

opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 96/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji 

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku i informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego. 

 Zarządzenie Nr 97/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji 

likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych  

i wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 98/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu 

Zadaniowego do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Pysznica na lata 2021-2030. 

 Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy 

celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 Zarządzenie Nr 100/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 101/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego 

przekazania pozostałych środków trwałych jednostkom organizacyjnym Gminy 

Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie 

szkolenia obronnego. 
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 Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 106/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

Dyskusji nie było. 

Informacja została przyjęta. 

Podczas informacji do obrad dołączył radny Tomasz Oprych. 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej przedstawiła Pani Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

Uchwała Nr XXII/140/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Zygmunt Cholewiński). 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości omówiła także Pani 

Beata Kuziora.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXII/141/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brali udziału radni: Zygmunt Cholewiński oraz Kamil 

Kuśmider). 

 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości omówiła również Pani 

Beata Kuziora.  

Uchwała Nr XXII/142/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brali udziału radni: Zygmunt Cholewiński oraz Kamil 

Kuśmider). 

 

 

Ad 7. 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania  

w 2021 r. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Brandwica, Bąków i Jastkowice” omówiła Skarbnik Gminy Grażyna 

Ożga. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy to zadanie będzie etapowane tj., czy będą 

przygotowywane po kolei części na poszczególne miejscowości, czy będzie 
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kompleksowo do odbioru cała dokumentacja. Wójt odpowiedział, że przygotowana do 

odbioru będzie cała dokumentacja.  

 

Po dyskusji uchwała Nr XXII/144/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Zygmunt Cholewiński). 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania  

w 2021 r. zadania pn. „Sporządzenie IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica, oraz projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów usług sportu i rekreacji w Pysznicy” przedstawiła 

Skarbnik Gminy. 

Uchwała Nr XXII/145/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Kamil Kuśmider). 

 

Ad 9. 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego omówiła Skarbnik Gminy. 

Uchwała Nr XXII/146/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Kamil Kuśmider). 

 

Ad 10. 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap III” omówiła Skarbnik 

Gminy. 

Uchwała Nr XXII/147/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brali udziału radni: Krzysztof Haliniak oraz Kamil Kuśmider). 

 

 

Ad 11. 

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

Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy, w związku z przeznaczeniem kwoty 15 000 zł na 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Krzaki-Słomiana zapytał, 

czy klub zaczął już rozgrywki. Wójt poinformował, że klub zaczął rozgrywki 

w sierpniu, a mecze rozgrywane są na stadionie w Pysznicy. Kwota 15 000 zł jest po 

to, aby można było ogłosić konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej. Wójt dodał, 

że w przyszłorocznym budżecie, tak jak dla pozostałych klubów sportowych trzeba 

będzie również na ten cel zaplanować środki. Nadmienił, że dostał informację od 

mieszkańców gminy, że jest planowane założenie stowarzyszenia w kierunku 

rozgrywek piłki siatkowej i na to też trzeba będzie ewentualne środki zaplanować. 

Przewodniczący zapytał, o zdjętą kwotę na opracowanie dokumentacji projektowej na 
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przebudowę Domu Ludowego w Jastkowicach, bo tak jak pani Skarbnik wspomniała 

to zadanie będzie realizował Dom Kultury. Radny zapytał jak to będzie finansowane, 

czy zostanie zwiększona dotacja dla Domu Kultury. Wójt poinformował, że według 

dokumentacji projektowej przygotowanej do przetargu wartość kosztorysowa całości 

remontu przebudowy wynosi około 1 mln zł, w tym momencie w budżecie zaplanowane 

jest 350 000 zł, z czego część została już wydatkowana na projekt. Planujemy aby po 

przetargu zdecydować jaka część zostanie wykonana w tym roku, minimalnie musi być 

wykonana do kwoty 350 000 zł, a pozostała część w przyszłym roku. Dodał, że chcemy 

zakończyć realizację tego projektu w pierwszej połowie przyszłego roku.  

Po dyskusji uchwała Nr XXII/148/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Krzysztof Haliniak). 

 

Ad 12. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

omówiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał o projekt dotyczący termomodernizacji szkół tj. 

czy w ramach tego projektu pozostaje jeszcze możliwość aplikowania 

o termomodernizację innych budynków. Zastępca Wójta Witold Pietroniec 

odpowiedział, że w ramach funduszy norweskich możemy złożyć wniosek na te 

obiekty, gdzie mamy dokumentację, czyli obecnie na szkoły w Krzakach i Kłyżowie.  

Po dyskusji uchwała Nr XXII/149/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Krzysztof Haliniak). 

 

 

Ad 13. 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Radny Zenon Sagan zawnioskował wystąpienie z pismem do ZDP w Stalowej Woli 

o wyczyszczenie rowów wzdłuż drogi powiatowej w Pysznicy przy ul. Wolności od nr 

42 w obu kierunkach. Przewodniczący Rady poinformował, że stosowne pismo 

zostanie wysłane do ZDP.  

 Radny Marek Bis zadał pytanie w kwestii przekazania działki pod budowę nowego 

budynku Posterunku Policji w Pysznicy tj. gdzie to będzie, jak będzie ten budynek 

wyglądał i kiedy będzie jego realizacja. Wójt odpowiedział, że budowa będzie 

realizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Ze strony gminy po 

otrzymaniu oficjalnego stanowiska Komendy zostanie podjęta uchwała Rady Gminy 

o przekazaniu działki. Dodał, że pod uwagę brana jest działka przy ul. Nowej obok 

Olszynek. Radny zapytał jeszcze na jakim etapie jest budowa oświetlania ulicznego na 

ten rok. Wójt poinformował, że do końca września zostanie wykonana dokumentacja 

uproszczona, natomiast do 15 listopada br. dokumentacja pełna. Nadmienił, że przed 

ogłoszeniem przetargu będzie rozmawiał na komisjach, które z punktów zostaną 
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wykonane. Dodał, że część oświetlenia została już wykonana na ul. Fedorowskiego, 

Granicznej w Jastkowicach, ul. Brzozowej i Podkościelu w Pysznicy. Radny zapytał 

czy wszystkie plany na ten rok zostaną zrealizowane. Wójt odpowiedział, że do 

projektowania zostały zlecone wszystkie wnioski radnych i mieszkańców, wstępny 

kosztorys opiewa na kwotę około pół miliona złotych, więc na pewno wszystkich 

punktów nie zrealizujemy w tym roku. Poinformował jeszcze, że pojawiła się 

koncepcja wymiany całego oświetlenia na technologię LED, trwa obecnie analiza tej 

koncepcji, na kolejnych komisjach będzie ten temat poruszany. Radny przekazał apel 

mieszkańca gminy, żeby na tablicach z nazwami ulic upamiętniającymi znane osoby 

były całe nazwy, a nie skróty, podając za przykład ul. Marii Bourdon i ul. Słowackiego. 

Wójt odpowiedział, że trzeba sprawdzić w uchwałach jak te nazwy zostały nadane, 

jeżeli jest tam, cała nazwa to na pewno zostanie to poprawione.  

 Radny Kamil Kuśmider przekazał wniosek mieszkanki ul. Lipowej dotyczący 

zamontowania lampy. Radny w związku z sygnałami rodziców dzieci uczęszczających 

do szkoły w Krzakach poruszył kwestię parkingu przy szkole. Zasugerował, że zanim 

powstanie parking z prawdziwego zdarzenia, na zajeżdżonej działce serwitutowej przy 

ogrodzeniu szkoły dałoby się wykonać parking na kilka miejsc. W związku z 

powyższym zawnioskował o spotkanie w terenie w celu znalezienia odpowiedniego 

miejsca na parking na placu szkolnym. Wójt w kwestii wniosku mieszkanki ul. Lipowej 

odpowiedział, że jeśli jest linia zasilająca i chodzi o podwieszenie lampy, to nie widzi 

problemu, żeby to w tym roku wykonać. Odnośnie drugiego wniosku Wójt 

poinformował, że temat parkingu przy ogrodzeniu szkoły rozwiąże się w przyszłym 

roku, ponieważ po wykonaniu modernizacji gruntów będzie można dokonać zamiany 

działek ze wspólnotą serwitutową i zrobić tam parking. Natomiast, jeżeli chodzi o 

obecny teren pod parking to najbliższym zebraniu wiejskim w Krzakach będzie 

możliwość zobaczenia, gdzie można byłoby go umiejscowić. Nadmienił, że ogólnie jest 

problem z miejscami pod parking przy szkołach na terenie gminy. Radny Zygmunt 

Cholewiński w kwestii parkingu przy szkole w Jastkowicach zaproponował, aby 

wykorzystać działkę powiatu na której można byłoby zrobić kilka miejsc 

parkingowych, natomiast odnośnie parkingu przy szkole w Krzakach rozwiązaniem jest 

uchwalenie tam mpzp z przeznaczeniem terenu na parking.  

 Radny Janusz Gajda zadał pytanie odnośnie chodnika w Brandwicy. Wójt 

odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji na ten temat, ponieważ nie 

udało mu się porozmawiać w ostatnim czasie ze starostą. Dodał, ze jak tylko uzyska 

jakieś informacje to na pewno przekaże radnemu. Radny poruszył kwestię parkingu 

przy szkole w Krzakach sugerując pewne rozwiązania, do których odniósł się Wójt. 

Przewodniczący stwierdził, że najlepsza będzie wizja lokalna w terenie i wybranie 

optymalnego rozwiązania, które pozwoli ten problem rozwiązać.  

 

Ad 14. 

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

16:42. 
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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  


