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PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2021 

z XXXVIII SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 24 listopada 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 uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2022. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica”. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznicy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznicy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznicy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznicy.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Krzaki-1". 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Ziarny". 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Brandwica-1". 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Podborek". 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego i wyrażenie zgody na dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata, części 

nieruchomości położonej w Kłyżowie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego i wyrażenie zgody na dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata, części 

nieruchomości położonej w Jastkowicach. 

18. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pysznica (3 uchwały). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica oraz 

Jastkowice. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jastkowice. 
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21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia w 2021 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia w 2021 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych. 

23. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Niżańskiego na realizację zadania publicznego. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania  

w 2022 r. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę żłobko - przedszkola  

w miejscowości Pysznica”. 

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

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

27. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Pysznica. 

28. Wolne wnioski i zapytania. 

29. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 14:00 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. Podczas czytania protokołu do 

obrad dołączył radny Zygmunt Cholewiński. 

 

Ad 3. 

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

Łukasz Bajgierowicz.  

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (11): 

 Zarządzenie Nr 137/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji 

postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub 

finansowania terroryzmu”. 

 Zarządzenie Nr 138/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 139/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej. 

 Zarządzenie Nr 140/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 141/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie odwołania Gminnego Biura 

Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 

2021 r. 

 Zarządzenie Nr 142/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2021. 
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 Zarządzenie Nr 143/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 144/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały 

budżetowej gminy Pysznica na 2022 rok. 

 Zarządzenie Nr 145/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przedłożenia projektu Uchwały 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 146/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 147/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania 

i przeprowadzenia na terenie gminy Pysznica wojewódzkiego treningu systemu wykrywania 

i alarmowania w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania 

(KSWSiA) pk. „PATROL - 21”. 

Wójt poinformował: 

 o trwających pracach: 

 przy budowie parkingu w Pysznicy, obok przedszkola, 

 przy przebudowie ul. Sosnowej i ul. Chopina w Jastkowicach oraz remoncie 

drogi gminnej 101200R w Jastkowicach (odcinek Ludian- Lipowiec- Kochany- 

Dębowiec), 

 przy przebudowie dróg gminnych,  

 przy remoncie remizo-świetlicy w Kłyżowie, 

 o zakończeniu prac: 

 przy remoncie świetlicy wiejskiej w Sudołach, 

 przy budynku domu kultury w Jastkowicach, 

 przy budowie I etapu świetlicy wiejskiej w Chłopskiej Woli, 

 o podpisaniu umów: 

 na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2021 r. 

 na budowę i modernizację drogi z Radeczyny w kierunku ul. Ruda Nowa, 

 na remont pomieszczeń piwnicznych w budynku przedszkola w Brandwicy 

(finansowane ze środków funduszu sołeckiego), 

 o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót rozbiórkowych na terenie byłego SKR-

u, 

 o planowanym ogłoszeniu przetargu na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

oraz o oświetleniu do zaprojektowania,  

 o wyborze miejsca pod budowę żłobko-przedszkola – wybrana została działka po SKR,  

 o zakończeniu realizacji projektu LOWE w gminie Pysznica, 

 o przyznaniu gminie Pysznica kwoty 1 680 559 zł z przeznaczeniem na inwestycje 

w zakresie kanalizacji (uzupełnienie subwencji ogólnej), 

 o planowanym naborze z PROW na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych, 

 o pracach przy kanalizacji w Kłyżowie, 

 o przyznaniu kwoty 1 763 606 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (w ramach 

programu Polski Ład).  
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W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady, pytając o postęp prac przy przebudowie ul. 

Chopina i ul. Sosnowej w Jastkowicach. Wójt poinformował, że umowny termin realizacji to 

połowa grudnia, termin nie jest zagrożony.  

Po dyskusji informacja został przyjęta przez radnych.  

 

Ad 4.  

Projekt uchwały sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022 omówiła Pani Monika Bajdo - pracownik urzędu.  

Uchwała Nr XXXVIII/253/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica” przedstawiła Pani Małgorzata Wieteska – 

pracownik urzędu. 

Uchwała Nr XXXVIII/254/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi omówiła Pani Małgorzata Wieteska.  

W dyskusji głos zabrał radny Krzysztof Haliniak, który zapytał o częstotliwość opróżniania 

koszy ulicznych. Pani Małgorzata Wieteska potwierdziła, że jest raz na trzy tygodnie lub 

w miarę potrzeby na zgłoszenie. 

Uchwała Nr XXXVIII/255/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznicy przedstawiła Pani Beata 

Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

Uchwała Nr XXXVIII/256/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych, przy 

jednym głosie wstrzymującym się. 

 

 

 

 

Ad 8.  
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Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznicy przedstawiła Pani Beata 

Kuziora. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Zygmunt Cholewiński w związku z dyskusją w czasie komisji odnośnie 

zabezpieczenia ujęcia wody zapytał, czy kwestie z tym związane są już wyjaśnione, czy 

będą analizowane w trakcie opracowania studium i planu. Pani Kierownik 

poinformowała, że będzie to szczegółowo analizowane na etapie sporządzenia planu 

miejscowego. Radny zaproponował, aby zakład komunalny już teraz przygotował 

analizę lub ekspertyzę w zakresie zabezpieczenia ujęcia wody. Radny zaznaczył, że 

kwestia zabezpieczenia zasobów wód dla gminy Pysznica musi być pewna, a plan nie 

będzie negatywnie wpływał na zasoby wód. 

 Przewodniczący Rady dodał, że przygotowywane plany są bardzo istotne ze względu 

na to, że jest to centrum gminy i teren jest mocno zabudowany. Podkreślił, że istotne 

jest, aby na każdym etapie konsultować propozycje czy uwagi, zanim plan będzie 

finalnie sporządzony, żeby na wczesnym etapie mieć możliwość zgłoszenia uwag do 

wykonawcy.  

 Pani Beata Kuziora poinformowała radnych, że w przypadku opracowywania planów 

istnieje konieczność przeprowadzenia konsultacji.  

Po dyskusji uchwała Nr XXXVIII/257/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie. 

 

Ad 9.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznicy przedstawiła Pani Beata 

Kuziora. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Janusz Gajda zapytał, czy granica obszaru zmiany od strony rzeki San biegnie 

po wale powodziowym. Pani Kierownik wyjaśniła, że w studium jest wskazany szerszy 

zakres niż w planie i granica biegnie po granicach działek ewidencyjnych. 

Uchwała Nr XXXVIII/258/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 10.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznicy przedstawiła Pani Beata 

Kuziora. 

Uchwała Nr XXXVIII/259/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 11.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Krzaki-1" omówiła Pani Beata Kuziora.  
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Uchwała Nr XXXVIII/260/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych przy 

jednym głosie wstrzymującym się. 

 

Ad 12.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Ziarny" omówiła Pani Beata Kuziora.  

Uchwała Nr XXXVIII/261/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 13.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Brandwica-1" omówiła Pani Beata Kuziora.  

Uchwała Nr XXXVIII/262/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 14.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Podborek" omówiła Pani Beata Kuziora.  

Uchwała Nr XXXVIII/263/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 15.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości przedstawiła Pani 

Beata Kuziora.  

Uchwała Nr XXXVIII/264/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 16. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

i wyrażenie zgody na dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości położonej 

w Kłyżowie przedstawiła Pani Beata Kuziora.  

Uchwała Nr XXXVIII/265/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 17. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

i wyrażenie zgody na dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości położonej 

w Jastkowicach przedstawiła Pani Beata Kuziora.  

Uchwała Nr XXXVIII/266/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

W trakcie przerwy w sesji posiedzenie opuścił radny Kamil Kuśmider. 
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Ad 18. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica omówiła Pani Beata 

Kuziora. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Zygmunt Cholewiński zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 

dotyczącego podejmowania uchwał w sprawie nadania ulic w miejscowości Pysznica i 

zastanowienie się na komisji nad innymi nazwami dla tych ulic lub o skrócenie 

odcinków nazywanych ulic np. do przecięcia z ul. Żwirową. Radny zaproponował 

możliwość użycia nazw zwyczajowych jak Olszowiec, Piaski czy Nad Pyszenką.  

 Do wypowiedzi radnego odniósł się Wójt Gminy.  

 Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o usunięcie tego 

punktu porządku obrad w wyniku którego wniosek został przyjęty prze radnych przy 2 

głosach przeciw i 4 wstrzymujących się. 

 

Ad 18 (wg zmienionej numeracji). 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica oraz Jastkowice 

omówiła Pani Beata Kuziora. Propozycja nazwy przyjęta na komisjach to ul. Klonowa. 

Uchwała Nr XXXVIII/267/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych przy 

jednym głosie wstrzymującym się. 

 

Ad 19. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jastkowice omówiła Pani 

Beata Kuziora. Propozycja nazwy przyjęta na komisjach to ul. Morska. 

Uchwała Nr XXXVIII/268/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych przy 

jednym głosie przeciwnym. 

 

Ad 20.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia w 2021 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego omówiła Pani 

Grażyna Ożga Skarbnik Gminy. 

Uchwała Nr XXXVIII/269/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 21.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia w 2021 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych omówiła Pani 

Grażyna Ożga Skarbnik Gminy. 

Uchwała Nr XXXVIII/270/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie . 
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Ad 22.  

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej 

dla Powiatu Niżańskiego na realizację zadania publicznego omówiła Pani Grażyna Ożga 

Skarbnik Gminy. 

Uchwała Nr XXXVIII/271/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 23.  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania  

w 2022 r. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę żłobko - przedszkola  

w miejscowości Pysznica”  

Uchwała Nr XXXVIII/272/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 24. 

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

przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Uchwała Nr XXXVIII/273/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 25. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Uchwała Nr XXXVIII/274/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie. 

 

Ad 26. 

Informację o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy przedstawił Zastępca Wójta Witold 

Pietroniec. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Zygmunt Cholewiński zawnioskował do dyrektorów szkół aby sprawozdania 

poszczególnych szkół w następnych latach ustandaryzować oraz ująć wyniki 

z poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do poprzednich. lat 

 Przewodniczący Rady zapytał, czy w szkołach realizowane są programy wsparcie dla 

uczniów w zakresie radzenia sobie ze skutkami pandemii oraz czy dyrektorzy obserwują 

w swoich szkołach negatywne skutki pandemii dotyczące wyników w nauce. Pani 

Bożena Kapuścińska Dyrektor PSP w Kłyżowie udzieliła odpowiedzi na pytania 

Przewodniczącego Rady oraz na pytanie dotyczące udziału szkoły w programie „Teatr 

w sieci” we współpracy z Teatrem im. Wandy Siemiaszkowej w Rzeszowie. W kwestii 

pytań Przewodniczącego wypowiedziały się również: Pani Monika Kłykocińska 

Dyrektor PSP w Krzakach oraz Pani Halina Kochan p.o. Dyrektora PSP w 

Jastkowicach. Dyrektor szkoły w Jastkowicach udzieliła również odpowiedzi na pytanie 
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Przewodniczącego odnośnie zmiany godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. Dyrektor 

szkoły w Kłyżowie udzieliła odpowiedzi na pytanie radnej Magdaleny Tkacz w kwestii 

raportowania negatywnych skutków pandemii wśród uczniów do organów wyższego 

szczebla.  

 Radny Zygmunt Cholewiński zapytał dyrektorów o delegacje dla nauczycieli. Dyrektor 

szkoły w Krzakach odpowiedziała, że delegacje są wystawiane dla nauczycieli na kursy 

i szkolenia, natomiast w czasie wycieczek obowiązuje karta wycieczki.  

 Radny Krzysztof Haliniak zwrócił uwagę na potrzeby w zakresie infrastruktury i stan 

techniczny w szkołach. W tym temacie wypowiedziała się Pani Monika Kłykocińska 

Dyrektor szkoły w Krzakach.  

 Przewodniczący Rady podkreślił, że najważniejsze jest aby na terenie gminy było jak  

najmniej sytuacji, które zmuszałyby uczniów do przejścia na zdalną naukę. Złożył 

również dyrektorom życzenia jak najlepszych wyników ich uczniów w egzaminach.  

 Radny Zygmunt Cholewiński również podziękował dyrektorom i całej kadrze 

nauczycielskiej za uzyskanie dobrych wyników nauczania w tym trudnym okresie.  

 Przewodniczący zaznaczył, że podziękowania należą się dla całej kadry nauczycieli 

i obsługi wszystkich szkół i placówek na terenie gminy.  

Po dyskusji informacja została przyjęta przez radnych, stanowi ona załącznik do niniejszego 

protokołu 

 

Ad 27. 

W wolnych wnioskach głos zabrał sołtys sołectwa Jastkowice Czesław Pyz, który w imieniu 

mieszkańców ul. Nadgórze w Jastkowicach zawnioskował o montaż dwóch lamp od ulicy 

Granicznej oraz o oświetlenie uliczne na ul. Zaonie od ul. 1000-lecia. Wójt odpowiedział, że 

będzie to rozważane przy projektowaniu nowych odcinków oświetlenia w przyszłym roku.  

Ad 28. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVIII sesji  

o godz. 16:54. 

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  

 

 


