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PROTOKÓŁ NR XXIX/2021 

z XXIX SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 3 marca 2021 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 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2021 roku”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w Pysznicy – etap I. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki Gminy Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Pysznicy oraz na objęcie przez Gminę Pysznica wszystkich nowych udziałów 

w podwyższonym kapitale tej spółki. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

11. Wolne  wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 

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

dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że w posiedzeniu 

bierze udział 13 radnych (nieobecni radni: Zygmunt Cholewiński oraz Artur Trzuskot), wobec 

tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ad 2. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego 

Rady Gminy. Protokół został przyjęty przez radnych bez uwag. 

 

Ad 3. 

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

Łukasz Bajgierowicz. Wójt poinformował o: 

 otwarciu ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych, 

składającego się z trzech części, 

 planowanych do ogłoszenia w miesiącu marcu następujących przetargów na: 

o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów – III etap, 

o bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących 

własność gminy Pysznica w 2021 roku, 
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o budowę parkingu wraz z odwodnieniem przy szkole w Pysznicy, 

 planowanym wysłaniu zapytania ofertowego na projektowanie chodników w ciągu dróg 

powiatowych w Pysznicy i Krzakach, 

 wysłanym zapytaniu ofertowym na wykonanie oświetlenia ulicznego w Pysznicy, 

Jastkowicach oraz Krzakach, 

 odebraniu prac przy budowie kanalizacji na osiedlu Słotwiny, 

 przygotowywaniu wniosku do Ministerstwa Sportu na budowę kompleksu 

lekkoatletycznego wraz z budynkiem szatniowym i zadaszeniem trybun w Pysznicy, 

 planowanym do złożenia wniosku do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na 

utworzenie Klubu Seniora w budynku przejętym przez gminę od OSP w Kłyżowie, 

 braku informacji od Ministerstwa Kultury odnośnie złożonych wniosków z  Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, 

 wideokonferencji z Zarządem Dróg Wojewódzkich i projektantem w sprawie koncepcji 

drogi wojewódzkiej nr 855, 

 koncepcji przebudowy drogi powiatowej w Brandwicy  i planowanym spotkaniu 

w starostwie w tej sprawie,  

 kwestii projektowania drogi ekspresowej S74 tj. aneksowania umowy z firmą 

projektującą oraz o wysłaniu wniosku złożonego m.in. przez radnego Haliniaka do 

projektanta oraz GDDKIA,  

 przygotowaniu procedury przetargowej na posiadaną dokumentację dot. oświetlenia 

ulicznego oraz o zgłoszonych odcinkach zaplanowanych do projektowania w br.  

 realizacji w gminie projektu LOWE zachęcając wszystkich radnych, sołtysów i 

mieszkańców do uczestnictwa w tym projekcie, 

 odnośnie prowadzonych szczepień na terenie gminy. 

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (20): 

 Zarządzenie Nr 16/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmian  w budżecie gminy na 

rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Gminie Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej. 

 Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian  w budżecie gminy 

na rok 2021 

 Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 22/2021 dnia 22 lutego 2021 r.  w sprawie powołania Komisji 

Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej. 

 Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania 

Komisji ds. stypendiów sportowych. 

 Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy 

celowej na realizację zadań własnych  z zakresu zarządzania kryzysowego. 
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 Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej 

 Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021 

 

 W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Rafał Tofil zadał pytanie odnośnie terminu zakończenia prac przy budowie 

obwodnicy Stalowej Woli, czy były prowadzone rozmowy na temat oddania tej drogi 

do użytku. Wójt poinformował, że nie prowadzono rozmów, ponieważ gmina nie jest 

inwestorem, ale z tego, co wiadomo to umowa z wykonawcą jest podpisana do końca 

kwietnia tego roku, termin zakończenia miał być skrócony do końca zeszłego roku,ale 

kwestie pogodowe zaważyły, że to zostało przedłużone i na razie nie ma żadnych 

sygnałów, żeby termin kwietniowy został zagrożony. 

 Radny Marek Bis  zapytał, czy na stronie internetowej jest zamieszczona informacja na 

temat projektu LOWE oraz poprosił o udzielenie informacji  w tym temacie. Wójt 

odpowiedział, że informacje o rekrutacji do projektu są zamieszczone na stronie 

internetowej oraz na profilu FB. Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy w 

Pysznicy, koordynatorem projektu jest Pani Beata Biały. Projekt jest skierowany do 

osób dorosłych, jest kilkanaście zadań do zrealizowania, termin realizacji projektu 

zakładał zakończenie projektu do końca czerwca tego roku, ale być może ze względu 

na  pandemię konieczne będzie przedłużenie jego realizacji. 

 Przewodniczący Rady zapytał o projekt drogi nr 855, tj. w jakim czasie projektanci mają 

się odnieść do uwag, które zostały przekazane i do kiedy ma być wybrana koncepcja. 

Wójt odpowiedział, że nie ma informacji, kiedy będzie odpowiedź. Wójt omówił 2 

warianty przebiegu tej drogi tj. tzw. wałowy oraz przecinający Brandwicę między 

SOLO a zabudowaniami przy ul. Orzeszkowej.  

Po dyskusji informacja została przyjęta. 

Podczas przedstawiania informacji, o godz. 14.56 na sesję przybył radny Zygmunt 

Cholewiński. 

 

Ad 4. 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2021 roku” omówiła Pani 

Małgorzata Wieteska. 

Uchwała Nr XXIX/201/2021w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w Pysznicy – etap I omówiła Pani Beata Kuziora 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
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Uchwała Nr XXIX/202/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  

 

Ad 6. 

Pani Beta Kuziora przedstawiła następujące projekty uchwał: 

 w sprawie nadania nazwy ulicy Jesionowa w miejscowości Pysznica dla drogi 

stanowiącej własność Gminy Pysznica, oznaczonej jako działka nr ewid. 3769 

w obrębie ew. Pysznica. 

 w sprawie nadania nazwy ulicy Poziomkowa w miejscowości Pysznica dla drogi 

stanowiącej własność Gminy Pysznica, oznaczonej jako działka nr ewid. 6269/1 

w obrębie ew. Pysznica. 

W dyskusji głos zabrał radny Krzysztof Haliniak zwracając uwagę, aby na przyszłość nadawać 

bardziej ambitne nazwy, warto się zastanowić nad osobami historycznymi, o jakimś znaczeniu 

dla gminy. Pani Kierownik odpowiedziała, że w tym przypadku była to propozycja 

mieszkańców. Przewodniczący stwierdził, że jest to temat do dyskusji, bo przy tworzeniu 

nowych osiedli ważne jest, aby nazwy były jednoznacznie kojarzone z tym obszarem. 

Po dyskusji uchwały: Nr XXIX/203/2021 oraz Nr XXIX/204/2021 w wyniku głosowania 

zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.  

 

Ad 7. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

Gminy Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pysznicy 

oraz na objęcie przez Gminę Pysznica wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale 

tej spółki przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

W dyskusji głos zabrał radny Zygmunt Cholewiński pytając, czy ZGK wystawi fakturę 

i doliczy do niej podatek VAT, czy ten VAT będzie do zwrotu. Skarbnik odpowiedziała, że to 

gmina wystawi dla ZGK fakturę na wartość wszystkich środków trwałych. Gmina złoży 

oświadczenie do urzędu skarbowego o opodatkowanie całości aportu, spółka odliczy VAT  i 

odda gminie po odzyskaniu podatku z urzędu skarbowego - taki zapis będzie w akcie 

notarialnym. 

Po dyskusji uchwała Nr XXIX/205/2021w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

przy jednym głosie wstrzymującym się. 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

W dyskusji Przewodniczący Rady zapytał o projekt „zaczytana ławka”. Dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Pysznicy Pani Joanna Sztaba poinformowała, że jest to mebel 

użyteczności publicznej w kształcie otwartej książki, na którym co miesiąc można będzie 

bezpłatnie  pobrać i wysłuchać  2 audiobooków (jeden dla dorosłych, drugi dla dzieci), jest to 

promocja czytelnictwa i gminy Pysznica. Każda ławka jest unikatowa, jest projektowana przez 

artystę, bądź ma swojego promotora, jest ręcznie malowana, i posiada wszelkie niezbędne 
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atesty dotyczące bezpieczeństwa. Przewodniczący zapytał o planowaną lokalizację tej ławki na 

terenie gminy. Pani Dyrektor odpowiedziała, że ławka będzie  znajdowała się przed biblioteką, 

przy wrzutni książek lub z boku za przystankiem. 

Przewodniczący zapytał również Wójta o zakres dodatkowych prac dotyczących adaptacji 

pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach. Wójt poinformował, że prace dodatkowe 

obejmują obudowanie instalacji grzewczych i elektrycznych, które nie było ujęte w projekcie.  

Po dyskusji uchwała Nr XXIX/206/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  

 

Ad 9. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXIX/207/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie. 

 

Ad 10. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u 

siebie” w interesie publicznym w przedmiocie  podjęcia  przez Radę Gminy Pysznica uchwał 

dotyczących szczepionek przeciwko wirusowi Covid-19 omówił Przewodniczący Rady. 

Następnie Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksandra Kuziora odczytała 

opinię komisji dotyczącą wniesionej petycji. 

Uchwała Nr XXIX/208/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

przy jednym głosie wstrzymującym się. 

 

Ad 11. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

 Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do rady: 

o pismo dotyczące eliminacji glifosatu z żywności. 

o petycja  o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego, która 

zostanie przekazana radnym i skierowana  do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 Wójt Gminy poinformował o spotkaniu z firmą Media-Sys odnośnie projektu budowy 

otwartej sieci światłowodowej na terenie gminy, finansowanej ze środków UE.  Firma chce 

jeszcze w tym roku do miejscowości Krzaki i Studzieniec doprowadzić światłowodową sieć 

szkieletową, a docelowo do końca przyszłego roku całą gminę objąć zasięgiem. Będą 

budować swoją sieć i słupy lub ewentualnie kanały, które będą udostępniać również innym 

firmom, przez co zwiększy się konkurencyjność  firm w miejscowościach, gdzie sieć już 

istnieje. Wójt poprosił  sołtysów i radnych, żeby informować mieszkańców na ten temat, 

jeżeli projektanci pojawią się w terenie. 

 Wójt w związku z zaistniałymi w ostatnim czasie 2  incydentami odnośnie wyrzucania w 

dużych ilościach śmieci na działkach prywatnych tj. przy drodze powiatowej przy ul. Ziarny 

oraz w lesie przy ul. Żwirowej, zaapelował do radnych i sołtysów, żeby tłumaczyć 

mieszkańcom, że wszystkie śmieci posegregowane mogą oddać bezpłatnie na PSZOK w 
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Pysznicy w ramach ponoszonej opłaty, pod warunkiem, że te odpady są wytworzone na 

terenie gminy. Dodał, że obie osoby udało się zidentyfikować i odpady zostały uprzątnięte 

przez te osoby. Przewodniczący stwierdził, że są to karygodne praktyki, z którymi 

powinniśmy wszyscy walczyć.  

 Radny Marek Bis zasugerował, żeby zwrócić uwagę prywatnemu inwestorowi, który ma 

sieć  światłowodową na terenie Pysznicy, aby przyśpieszył prace w Pysznicy w związku z 

pojawieniem się nowej firmy. Wójt odpowiedział, że inwestor doskonale zna temat, 

ponieważ firma Media-Sys  kontaktowała się z nimi w kontekście współpracy. Mają 

świadomość tego, że ta firma Media-Sys zaczęła projektowanie i zasięgiem mają objąć całą 

gminę.  Wójt nadmienił, że zgodnie z zapowiedziami  ma nadzieję, że maksymalnie do 

końca roku 2022 cała gmina będzie objęta światłowodem,  jeżeli będzie chciała wejść 

kolejna firma, to operator będzie miał obowiązek udostępnić swoją infrastrukturę, więc 

ceny dla mieszkańców powinny być korzystniejsze.  Przewodniczący zapytał, czy projekt 

ma być zrealizowany do końca 2022 roku, Wójt potwierdził. Przewodniczący Rady zapytał, 

czy firma informowała, aby mieszkańcy, którzy są zainteresowani światłowodem 

kontaktowali się bezpośrednio, czy będzie to na zasadzie ogłoszeń i  spotkań. Wójt 

powiedział, że w najbliższym czasie w terenie pojawią się  w terenie projektanci, firma 

będzie korzystać ze słupów PGE  i słupów gminnych, ale w tych miejscach, gdzie ich nie 

ma, będzie wnioskować o możliwość postawienia slupów lub wykonanie przejść ziemią. 

 Radny Zygmunt Cholewiński zadał pytanie uzupełniające do wcześniej podejmowanej 

uchwały dotyczącej dokapitalizowania ZGK, tj. czy kwota wadium nie zachwieje 

płynnością  finansową gminy na ten czas, kiedy będzie oczekiwanie na zwrot podatku i czy 

nie będzie trzeba wziąć kredytu w tym czasie. Drugie pytanie skierował do wójta odnośnie 

udzielania dotacji na remont zabytkowej plebanii w Pysznicy tj. czy oprócz tej kwoty, którą 

gmina przeznacza w umowie będzie zapis, że parafia podobną kwotę musi sfinansować.  

Zaznaczył, że jest za tym, aby ten zabytek został wyremontowany, ale trwa  to już 

kilkanaście lat. Wójt wyjaśnił, że tak jak było w poprzednich latach parafia składa wniosek 

do konserwatora zabytków i podobną kwotę a czasami nawet większą uzyskuje. Radny 

nadmienił, że wszystkie inne parafie same radzą  sobie z takimi problemami, natomiast 

parafia Pysznica, w ocenie radnego bardzo bogata, nie radzi sobie z tym wkładem własnym. 

Radny Krzysztof Haliniak poinformował, że parafianie też się do remontu zabytku 

dokładają, w poprzednim roku była to praca mieszkańców na rzecz plebanii, była też 

zbiórka finansowa, wiec corocznie takie wsparcie jest. Dodał, że rozumie uwagę radnego 

co do czasu trwania tego remontu, ale to ze względu na to, że środki są ograniczone.  Radny 

Cholewiński zaznaczył, że były możliwości otrzymania dotacji  dla parafii, oprócz 

dofinansowania od konserwatora zabytków. Stwierdził, że można było wykonać 

kompleksowo tą inwestycję i przypomniał, że parafia Jastkowice rozbudowała kościół 

wydatkując z własnych środków około 700-800 tys. zł,  plus do tego roboty własne parafian. 

Zaznaczył, że nie jest przeciwko wykonaniu remontu zabytku, ale w umowie można 

zawrzeć wymóg, że jeżeli dotacja z gminy jest w kwocie 30 000 zł to parafia też powinna 

taką kwotę dołożyć.  

 Pani Skarbnik odnośnie dotacji poinformowała, że  jeżeli chodzi o złożony wniosek przez 

parafię łączna kwota nakładów to 57 600 zł, w tym ze środków własnych 7 600 zł, z innych 

źródeł wskazanych 20 000 zł, z dotacji gminy  30 000 zł. Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze 
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poinformowała, że nie zdecydowaliśmy się na ten aport wcześniej, rozłożyliśmy go na dwie 

części. Powinno nam wystarczyć środków na rachunku, a jeżeli nie to jest upoważnienie w 

uchwale budżetowej do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. 

 Radny Krzysztof Haliniak odniósł się do kwestii majątku przekazanego ZGK, tj. zapytał 

czy przekazanie majątku daje prawo zakładowi do naliczenia w stawce za kanalizację 

kosztów amortyzacji ikto będzie za kilka lat odtwarzał ten majątek. Skarbnik wyjaśniła, że 

spółka ma obniżone stawki amortyzacyjne i stosuje indywidualne stawki. Spółka  będzie 

odpowiednio planować sobie środki na remonty aby przywracać ten majątek.  

 Radny Zygmunt Cholewiński zapytał, czy górne stawki określa rada gminy? Skarbnik 

odpowiedziała, że taryfy są zatwierdzane prze PGW Wody Polskie na okres 3 lat na 

wniosek zakładu komunalnego. Rada gminy może podjąć  uchwałę o dopłacie spółce do  

m3 wody i ścieków, tak jak mamy do tej pory.  

 Radny Jacek Dybka zapytał o informacje w sprawie budowy drogi S74. Wójt powiedział, 

że tak jak wspominał na początku firma zwróciła się do GDDKIA o przedłużenie umowy 

na dokumentację do kwietnia przyszłego roku, na co GDDKIA się nie zgodziła i 

zaproponowała przedłużenie do końca kwietnia tego roku. Realnie można się spodziewać, 

że dopiero na początku przyszłego roku będą wskazane warianty do decyzji środowiskowej, 

natomiast wiosną przyszłego roku zostanie wybrany jeden wariant. 

 Radny Marek Bis w związku z pytaniami mieszkańców na temat drogi S74 zwrócił się  z 

prośbą o umieszczenie oficjalnej informacji na stronie internetowej. Wójt poinformował, 

że wszystkie oficjalne informacje na temat tej drogi znajdują się na stronie internetowej 

gminy w zakładce droga S74. 

 Radny Rafał Tofil odniósł się do grudniowej sesji, w której uczestniczyła wicewojewoda, 

która przedstawiła informacje na temat szczepień oraz  prosiła kierować wszelkie pytania 

dotyczące szczepionek  do Dyrektora Oddziału NFZ  w Rzeszowie. W związku z tym radny 

takie pytania wysłał za pośrednictwem urzędu, na które otrzymał lekceważącą odpowiedź  

tj., że NFZ nie zajmuje się badaniem bezpieczeństwa szczepionek i to pismo powinno 

zostać skierowane do Ministra Zdrowia, który realizuje Narodowy Program Szczepień. 

Radny poruszył kwestię maseczek i przyłbic, statystykę zgonów w roku pandemii, 

przypadków zgonów po przyjęciu szczepionek, przyczyn zgonów w poprzednim roku na 

terenie powiatu stalowowolskiego, zamkniętych oddziałów w szpitalu, informacji 

medialnych odnośnie pandemii i szczepień. Wójt oraz Przewodniczący Rady odnieśli się 

do wypowiedzi radnego Tofila. 

 Radna Karolina Bąk zgłosiła potrzebę naprawy drogi do działki przy ul. Jedności 

Narodowej 24 B w Pysznicy. 

 Radny Cholewiński w kwestii zamkniętych czy zawieszanych oddziałów w szpitalach 

wyjaśnił, że jest to w związku brakiem personelu, spowodowanego zakażeniem 

koronawirusem, podając za przykład oddział na którym pracuje jego żona. Radny 

podziękował za podjęte działania na rzecz poprawy jakości usług w ośrodku zdrowia w 

Jastkowicach.  

 Sołtys sołectwa Studzieniec Mirosław Kata w związku z budową sieci światłowodowej 

zapytał, czy Kuziory też zostaną objęte światłowodami. Zastępca Wójta Witold Pietroniec  

zaprosił chętnych do zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez firmę Media-Sys. 
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Dodał, że  udzieli również informacji jak przekazać takie zgłoszenia mieszkańców do firmy, 

która zajmuje się tym projektem.  

 Radny Rafał Tofil zapytał o przepustowość planowanego internetu światłowodowego.  

Przewodniczący poinformował, że  na ulotce jest wskazane 100 Mbit/s. Radny Krzysztof 

Haliniak dodał, że zgodnie z projektem musi to być sieć szerokopasmowa, jest to wymóg 

jeżeli chodzi o projekt, natomiast jeżeli chodzi o termin to na pewno  muszą zamknąć 

projekt do września 2022 roku. 

 Radny Janusz Gajda w kwestii montażu sieci internetowej poinformował, że jeżeli ktoś jest 

zainteresowany, to na profilu FB sołectwa Brandwica jest informacja odnośnie kontaktu, 

opłat, transmisji w celu podłączenia się do istniejącej sieci umieszczonej na słupach. 

 Sołtys sołectwa Jastkowice Czesław Pyz zgłosił potrzebę doświetlenia skrzyżowania ul. 

Chopina z ul. Szewską, w Jastkowicach tj. dołożenie jednej lampy. Wójt poprosił sołtysa o 

podanie nr słupa, na którym ta lampa miałaby zostać ewentualnie zamontowana.  

 Sołtys sołectwa Olszowiec Jakub Kapuściński odnośnie wspomnianej przez radnego 

Cholewińskiego kapliczki w Olszowcu zadeklarował, że zabezpieczy drzewo na jej remont. 

 Sołtys sołectwa Kłyżów Piotr Pelic w związku, z tym, że w tym roku opony nie będą 

odbierane z pozostałymi odpadami wielkogabarytowymi, a nie wszyscy mieszkańcy mają 

możliwość żeby je wywieźć na PSZOK zwrócił się z prośbą, aby opony mógł zabrać  

samochód z ZGK. Wójt odpowiedział, że nie będzie takiej możliwości, gdyż w poprzednich 

latach w dzień  zbiórki często opony były podrzucane pod posesje. Według Wójta 

mieszkańcy nie powinni mieć problemu, ponieważ mogą osobowym samochodem 

przywieźć na PSZOK te opony.    

 Sołtys sołectwa Brandwica Krzysztof Faraś  zapytał, czy byłaby możliwość zorganizowania 

spotkania z zarządem dróg i wójtem w celu przybliżenia mieszkańcom sprawy budowy 

drogi nr 855, a przy okazji spraw dotyczących kanalizacji. Wójt poinformował, że  w piątek 

ma spotkanie w starostwie i zaprosił na nie sołtysa. Dodał, że jeżeli chodzi o kanalizację 

nie ma możliwości w tym momencie zorganizowania spotkania  z mieszkańcami i 

projektantem. Sołtys zaznaczył, że chodzi mu szczególnie o przebieg drogi nr  855. Wójt 

odpowiedział, że sołtys był na spotkaniu w tej sprawie i posiada aktualne informacje. 

 

Ad 12. 

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

16:35. 

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  

 


