
 PROTOKÓŁ  NR  XIII/2015 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  9 listopada 2015 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 2015 r.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2016  na 

zadanie pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Pysznica w roku 

2016”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie gminy Pysznica 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia 

wysokości podatku rolnego na rok 2016. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych  

w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia III zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Teren usługowo-produkcyjny”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie  nieruchomości 

służebnością przesyłu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  

w drodze przetargu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016. 

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

17. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń      

majątkowych. 

18. Wolne  wnioski i zapytania. 

19. 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 (nieobecna radna Pani Grażyna Młodożeniec - nieobecność 



usprawiedliwiona), wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad, który 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: 

Radna – Elżbieta Paluch 

Radny –  Witold Pietroniec 

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: 

- został rozstrzygnięty otwarty konkurs na realizację zadań publicznych  z zakresu pomocy 

społecznej związanych z partycypowaniem kosztów wydawania żywności dla podopiecznych 

OPS w Pysznicy, który wygrał PPKS w Stalowej Woli, umowa na kwotę 2 500 zł została 

podpisana do końca  tego roku, 

- rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2016, 

który wygrał ZGK Sp. z o.o. w Pysznicy na kwotę 598 752, 00 zł, drugą ofertę złożył MZK  

w Stalowej Woli na kwotę 664 409 ,00 zł, 

- rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę sieci  kanalizacji w Olszowcu, w którym najniższą 

ofertę złożył ZPCH NOWEX na kwotę 625 391,27 zł, 

- rozpoczęto prace przy oświetleniu ulicznym na terenie gminy na kwotę 104 000, 00 zł, 

- zostały wykonane drogi, w związku z położeniem nawierzchni asfaltowej na ul. Wolności  

w Jastkowicach mieszkańcy zgłosili brak nawiązania ścieżki rowerowej do w/w drogi 

gminnej, powstały próg zostanie wyasfaltowany w najbliższym czasie, w związku z tym 

ścieżka będzie dostosowana do w/w drogi. 

- sprzedano 2 działki gminne  koło wysypiska w Pysznicy na łączną kwotę  257 000, 00 zł. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec poprosił o udzielenie więcej informacji na temat prac przy 

oświetleniu ulicznym, mianowicie czy w Kłyżowie zostaną wykonane lampy, które były 

przez niego wnioskowane do budżetu. Wójt odpowiedział, że w Kłyżowie zostało wykonane 

oświetlenie na ulicy Mickiewicza. Ponadto zostaną wykonane lampy w Brandwicy: ul. Isep,  

i ul. Orzeszkowej, w Jastkowicach: ul. Ludian, ul. Ruda Nowa, w Pysznicy: ul. Jasna Polana, 

ul. Miła, w sołectwie Sudoły z funduszu sołeckiego: ul. Wiśniowa i ul. Głęboka, w Studzeńcu 

jedna lampa oraz w Chłopskiej Woli z funduszu sołeckiego 1 lampa.   Radny dodał przez dwa 

lata wnioskuje o lampę na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Podsanie i w związku z tym  

myślał, że przy tak dużych środkach finansowych - 104  000 zł zostanie to wykonane, między 

innymi ze względu na to, że samo skrzyżowanie jest niebezpieczne, ponieważ  jest 

niedoświetlone nie wspominając już o dalszym odcinku  ul. Podsania. Wojt odpowiedział, że 

w tym roku nie zostanie to wykonane ze względu na brak środków w budżecie, w przyszłym 

roku weźmie pod uwagę  realizację tego wniosku.  

Złożona informacja została przyjęta przez radnych. 

 

 



Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 przedstawiła Skarbnik 

Gminy – Pani Bogusława Sondej.  

W dyskusji głos zabrali: 

- Wójt  wyjaśnił, że ostatnia zmiana w budżecie gminy omawiana przez Panią Skarbnik, 

dotycząca  audytu energetycznego w szkołach: w Kłyżowie i Krzakach związana jest   

z pojawieniem się możliwości uzyskania dofinasowania na termomodernizację budynków 

w/w szkół. 

- radny Pan Kazimierz Butryn zasugerował aby w związku z pojawieniem się  możliwości 

dofinansowania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wziąć pod uwagę 

budynek starego urzędu, gdzie aktualnie mają swoje siedziby jednostki organizacyjne gminy: 

Dom Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 

a także budynek, w którym mieści się ZGK Sp. Z o. o.  

Wójt odpowiedział, że na termomodernizację budynku byłego urzędu nie ma na razie 

środków finansowych w budżecie, natomiast budynek, w którym mieści się zakład 

komunalny po uregulowaniu stanu prawnego działki na której się znajduje, zostanie 

przekazany na rzecz spółki. 

Po dyskusji uchwała Nr XIII/66/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (14 

radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2016  na zadanie 

pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Pysznica w roku 2016” został przedstawiony na 

poszczególnych komisjach przez  Skarbnik Gminy – Panią Bogusławę Sondej.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIII/67/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (14 radnych 

głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 7.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca przedstawił stawki podatku  

od nieruchomości proponowane przez Wójta oraz poszczególne komisje rady na 

posiedzeniach, po czym poddał je pod głosowanie.  

1. Stawka podatku od gruntów: 

a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni.  

Proponowane stawki na komisjach:  

Wójt 0,74 zł 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  0,74 zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  0,74 zł 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego 0,72 zł  

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 0,72 zł   

 Następnie Wójt zaproponował pozostawić stawkę 0,72 zł, w związku z tym Przewodniczący 

poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego została przyjęta przez radnych jednogłośnie.  

 

b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników wodnych od 1 ha powierzchni. 

Proponowane stawki na komisjach:  

Wójt 4,58 zł 



Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 4,58 zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 4,58 zł 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego 

4,58 zł  

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 4,58 zł      

Stawka poddana do głosowania w wysokości 4,58 zł została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie 

 

c. pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 

Proponowane stawki na komisjach. 

Wójt 0,20 zł 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 0,20 zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 0,20 zł 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego 

0,20 zł  

     Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 0,20 zł  

Stawka poddana do głosowania w wysokości 0,20 zł została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  

 

d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 

dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)  

i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 

albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje 

zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni. 

Proponowane stawki na komisjach; 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 0,20 zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 0,20 zł 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego  

0,20 zł  

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 0,20 zł 

Stawka poddana do głosowania w wysokości 0,20 zł została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

2. Stawka podatku od budynków i ich części: 

a. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 

Proponowane stawki na komisjach: 

Wójt 0,35 zł 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 0,34 zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 0,34 zł 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego  

0,34 zł  

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 0,34 zł  

Stawka poddana do głosowania w wysokości 0,34 zł została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  

 



b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 

m2 powierzchni użytkowej 

Proponowane stawki na komisjach: 

Wójt 18,25 zł 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 18,10 zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  18,10zł 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego 18,00 zł  

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 18,00 zł. 

Następnie Wójt zaproponował stawkę 18,00 zł. w związku z tym Przewodniczący poddał ją 

pod głosowanie, w wyniku którego została przyjęta przez radnych jednogłośnie.  

 

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

Proponowane stawki na komisjach: 

Wójt 10,68 zł 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 10,68 zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  10,68zł 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego 

10,68 zł  

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 10,68 zł. 

 

Stawka poddana do głosowania w wysokości 10,68 zł została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 

powierzchni użytkowej. 

Proponowane stawki na komisjach: 

Wójt 4,65 zł 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 4,65  zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  4,65 zł 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego  

4,65 zł  

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 4,65  zł. 

Stawka poddana do głosowania w wysokości 4,65 zł została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

e. pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego. 

Proponowane stawki na komisjach: 

Wójt 3,03 zł 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 3,00  zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  3,00 zł 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego  

3,00 zł  

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 3,00  zł. 

Stawka poddana do głosowania w wysokości 3,00 zł została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  



 

3. Proponowana stawka podatku od budowli wynika z ustawy i wynosi 2% ich wartości.  

Proponowana stawka ustawowa została przyjęta jednogłośnie.  

 

Uchwała Nr XIII/68/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych 

głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 8.  

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości 

podatku rolnego na rok 2016 przedstawił Przewodniczący Rady. Przedstawił on także 

propozycje stawek poszczególnych komisji rady i wójta na posiedzeniach: 

Proponowane stawki na komisjach: 

Wójt - obniżenie średniej ceny skupu żyta do 48,oo zł za 1dt 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  - obniżenie średniej ceny skupu 

żyta do 46,oo zł za 1dt 

 Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej - obniżenie średniej ceny skupu 

żyta do 46,oo zł za 1dt 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego  - 

obniżenie średniej ceny skupu żyta do 45,00 zł lub 46,oo zł za 1dt (remis w głosowaniu) 

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej  - obniżenie średniej ceny skupu żyta do 45,00 

zł lub 46,oo zł za 1dt (remis w głosowaniu) 

Następnie Wójt zaproponował obniżenie średniej ceny skupu żyta do 45,00 zł za 1dt.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie stawkę zaproponowaną prze Wójta, w wyniku 

którego została przyjęta przez radnych jednogłośnie.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XIII/69/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych 

głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 9.  

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na rok 2016  przedstawił Przewodniczący Rady, który przedłożył propozycje poszczególnych 

komisji, które jednakowo głosowały za propozycją wójta aby podwyższyć wszystkie stawki o 

20 zł.  

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIII/286/2014 została przyjęta przez radnych (12 radnych głosowało za 

projektem uchwały, przy 2 głosach „wstrzymujących się”). 

 

Ad 10.  

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych  

w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przedstawiła Skarbnik Gminy – Pani 

Bogusława Sondej. 

W dyskusji głos zabrali: 

-radny Pan Witold Pietroniec zapytał czy w związku ze zmianą wzorów deklaracji wszyscy 

mieszkańcy będą musieli  je zmienić. Skarbnik odpowiedziała, że wszyscy mieszkańcy oraz 

osoby prawne będą mieli obowiązek  wypełnić nowe deklaracje i złożyć je w urzędzie 

gminy. 

- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał w jakim czasie trzeba będzie je zmienić. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. więc podatnicy powinni 

na przełomie przyszłego roku nanieść zmiany. 



Uchwała Nr XIII/71/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie  (14 radnych 

głosowało za projektem uchwały). 

 

 

 Ad 11.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia III zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica przedstawił Z-ca Wójta Pan 

Aleksander Jabłoński. Nadmienił, że przedmiotowa uchwała dotyczy stworzenia planu  

w Brandwicy dla PPHU SOLO, związanego z rozbudową zakładu. 

W dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady zapytał czy firma SOLO będzie indywidualnie  występować do 

instytucji o uzgodnienia. Z-ca Wójta odpowiedział, że występowąć  będzie wójt, firma 

natomiast pokryje wszystkie koszty z tym związane.  

Uchwała Nr XIII/72/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych 

głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 12. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Teren usługowo-produkcyjny” omówił Z-ca Wójta Pan 

Aleksander Jabłoński. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIII/73/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych 

głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 13. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie  nieruchomości służebnością 

przesyłu przedstawił Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński, 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIII/74/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych 

głosowało za projektem uchwały). 

 

 

 

Ad 14.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  

w drodze przetargu omówił Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński. Nadmienił, że dzierżawa 

dotyczy pastwisk: w Pysznicy-Targowisku, Studzieńcu oraz Brandwicy. Dodał, że zebrania 

wiejskie w/w sołectw wyraziły zgodę na wydzierżawienie tych nieruchomości. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Andrzej Herdzik zadał pytanie dotyczące dzierżawy pastwiska w Podborku. Wójt 

oraz Z-ca Wójta odpowiedzieli, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

pastwiska w Pysznicy została już podjęta a także zostanie ponownie ogłoszony przetarg na 

wydzierżawienie tego pastwiska, 

- radna Pani Cecylia Torba zapytała czy są już jakieś osoby zainteresowane dzierżawą 

pastwiska w Studzieńcu. Z-ca odpowiedział, że  w tej sprawie został złożony wniosek przez 

mieszkańca Targowiska ale dopiero  przetarg, który zostanie ogłoszony wyłoni dzierżawcę. 

Uchwała Nr XIII/75/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych 

głosowało za projektem uchwały 

 

 



Ad 15. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2015 przedstawiła Pani Beata Biały. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XIII/76/2015 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (14 radnych 

głosowało za projektem uchwały). 

 

 

Ad 16. 

Informację o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Pysznica przedstawił Kierownik  

Gminnego  Zespołu  Obsługi  Szkół  i  Przedszkoli  Pan  Artur  Mierzwa.   

Informacja została przyjęta przez radnych,  stanowi ona  załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad 17. 

Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych.  

Następnie Przewodniczący Rady Pan Józef Gorczyca odczytał informację dotyczącą 

oświadczeń majątkowych radnych. Informacje zostały przyjęte przez radnych. 

Ad 18.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

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

Gminy: 

1) Odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli na wniosek 

złożony przez radnego Pana Łukasza Bajgierowicza w sprawie potrzeby 

oznakowania zjazdu ze ścieżki rowerowej przecinającej drogę powiatową  

w kierunku Sołectwa Sudoły, w której Zarząd informuje, że oznakowanie 

przejazdu rowerowego wymaga prac remontowo-modernizacyjnych,  

w związku z powyższym planuje się w okresie jesienno-zimowym b.r. 

zlecenie opracowania projektu wykonawczego oraz projektu zmiany stałej 

organizacji ruchu, prace i koszty ustalone na podstawie  w/w opracowania  

zostaną uwzględnione w przyszłorocznym planie budżetu tut. Zarządu. Radny 

Pan Łukasz Bajgierowicz wypowiedział się w sprawie powyższej odpowiedzi; 

2) Wniosek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości; 

3)  Wnioski do budżetu gminy:  

- Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli w sprawie  wsparcia 

finansowego i zabezpieczenie środków finansowych w przyszłorocznym 

budżecie w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na projekt  i rozpoczęcie prac 

budowlanych pomieszczeń planowanych na potrzeby Posterunku Policji  

w Pysznicy, 

- LZS Bukowa Jastkowice w sprawie dofinasowania zrealizowania  zadania 

pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w roku 2016, 

- Fundacji Fundusz Lokalny SMK na zaplanowanie w budżecie działań, które 

mogą być wdrażane za pośrednictwem czy we współpracy z Fundacją; 

4) Odpowiedź z Kancelarii Sejmu RP na apel Rady Gminy w sprawie odrzucenia 

niekorzystnych dla samorządów, a szczególnie gmin wiejskich zapisów 

projektu ustawy „Prawo Wodne”;  

5) Pismo z Polskiego Czerwonego Krzyża w sprawie prośby  o wsparcie  w akcji 

zbierania tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników poprzez 

wskazanie możliwości nieodpłatnej lokalizacji celem ustawienia we 



wskazanych miejscach pojemników z logo PCK. Po dyskusji radni 

jednogłośnie zdecydowali aby przekazać w/w wniosek na Komisję Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy; 

6) Pismo dot. kosztów świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie gminy. 

W tej sprawie wyjaśnień udzielił Z-ca Wójta,  który poinformował, że MZK  

w Stalowej Woli, który przejmie ZMKS chce ujednolicić koszty przejazdów 

oraz ulg na terenie ościennych gmin. Wójt dodał, że jest to na etapie 

uzgodnień i rozmów a także, że należy to pismo potraktować jako informację, 

która wróci pod obrady; 

7) Pismo dotyczące umowy partnerskiej w sprawie wspólnej realizacji  

z powiatem projektu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1020R Brandwica-

Jastkowice wraz z miejscową budową ciągów pieszych i rowerowych” 

planowanego do wykonania w roku 2016. Wójt wyjaśnił, że w związku   

z powyższym starostwo oczekuje partycypacji gminy w kosztach tej budowy, 

w tym celu zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2016 środków 

finansowych 25% zadania czyli 747 006,50 zł, natomiast całość projektu 

wynosi  2 988 025,00 zł. Wójt nadmienił, że budżet gminy nie stać na 

dofinansowanie tej inwestycji w w/w kwocie oraz dodał, że poddał pod 

rozwagę starostwu temat naprawy drogi powiatowej na odcinku Musików-

Zarzecze, zniszczonej przez budowę ścieżek. 

8) Petycja mieszkańców Jastkowic z ulic: Fedorowskiego i Bocznej w sprawie 

ujęcia w budżecie gminy na 2016 rok projektu kanalizacji na tych ulicach, 

oraz propozycji opublikowania na stronie internetowej gminy map  

z zaznaczonym przebiegiem  istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej oraz 

wodociągowej wraz z wizualizacją poszczególnych etapów rozbudowy i 

terminami realizacji tych etapów. Wójt zaznaczył, że należy to potraktować 

jako wniosek do budżetu.  

 Radny Pan Andrzej Herdzik podziękował za wykonanie przejścia dla pieszych przez 

drogę powiatową ul. Ks. Wł. Szubargi na wysokości ul. Sikorskiego, dodał także,  

że mieszkańcy zwracają uwagę się wąski  przejazd przez jezdnię w tym miejscu. Wójt 

nadmienił, że zgłosił się do niego już w tej sprawie mieszkaniec Podborku, który ma 

problem z wyjazdem kombajnem z ul. Hutniczej, ale są przecież inne drogi, którymi 

można wyjechać z Podborku np. koło cmentarza. 

Wójt poinformował ponadto, że Pan Bednarz z P.H.U. OKTAN zawiesił 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na budowę 

stacji benzynowej, która miała być zlokalizowana na rogu skrzyżowania ul. Hutniczej 

z ul. Ks. Władysława Szubargi. 

 Radny Pan Krzysztof Skrzypek zwrócił uwagę, że ścieżka rowerowa przed mostem w 

Jastkowicach kończy się niebezpieczną skarpą, zapytał czy przedstawiciele gminy 

będzie uczestniczyć w odbiorze tej inwestycji. Wójt odpowiedział, że na chwilę 

obecną nie ma informacji w sprawie odbioru. Radny dodał także, że przed mostem na 

łuku pomiędzy ścieżką a jezdnią jest  utwardzony fragment, który samochody ścinają 

przez co wjeżdżają na ścieżkę co jest niebezpieczne, więc zasadne byłoby oddzielić 

ściężkę od jezdni np. elementami odblaskowymi. Wójt poinformował, że nad całością 

nadzór prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli do którego należy 

kierować wszelkie uwagi.  Wójt dodał, że także do niego mieszkańcy zgłaszają 

problemy związane z budową tej inwestycji, ponieważ jest dużo niedoróbek. Radny 

wspomniał jeszcze o zrobionym   nasypie, który jest niezabezpieczony a może się 

obsunąć. Wójt poinformował, że wykonawca daje 3 lata gwarancji na inwestycję  a jak 

się to zachowa to czas pokaże.  Z-ca Wójta  dodał, że prace są nieskończone, nie 



wiadomo czy gmina będzie dopuszczona do odbioru całościowego czy tylko odbioru 

MORu, wszystkie uwagi na bieżąco kierowane są do ZDP, także  niezabezpieczony 

zjazd  ze ścieżki przed mostem w Jastkowicach  został zgłoszony do Zarządu. Radny 

Skrzypek zapytał o przebieg ścieżki przez most. Wójt poinformował, że przejazd 

przez most będzie prawdopodobnie na zasadach ogólnych. Z-ca Wójta odpowiedział, 

że jedna z wersji przewiduje ściągnięcie podestu, zrobienie kładki oraz  przesunięcie 

jezdni na moście, ale inwestycja jest na etapie budowy i nie wiadomo na chwilę 

obecną jakie rozwiązanie zostanie wybrane. Przewodniczący poinformował, że 

ogrodzenie skarpy zostało zgłoszone Dyrektorowi ZDP, a także, że na ostatnim 

konwencie wójtów zgłosił staroście  potrzebę wykonania kładki przez most na rzece 

Bukowa tak jak było w pierwszej wersji planowane. Wójt poprosił zebranych, żeby 

zgłaszać uszkodzone przy budowie ścieżek znaki graniczne oraz inne problemy.               

 Radny Pan Kazimierz Butryn odnośnie budowy ciągów pieszo-rowerowych zwrócił 

uwagę na problem z usytuowaniem przystanków autobusowych, w związku z brakiem 

miejsca w pasie drogi powiatowej, 

 Radny Pan Witold Pietroniec zgłosił problem, który mają mieszkańcy przy wysiadaniu 

z autobusu w Kłyżowie i w Olszowcu, ponieważ rynienki wzdłuż ścieżki rowerowej 

przy przystankach nie są zabezpieczone metalową płytą  taką jak przy wjazdach na 

prywatne posesje, na co należałoby zwrócić przy odbiorze inwestycji. Radny zwrócił 

także uwagę  na zdewastowany parking w Kłyżowie, który został zagospodarowany 

na czas budowy przez firmę wykonującą inwestycję. Wójt odpowiedział, że zostało to 

zgłoszone. Z-ca Wójta dodał, że wszystkie uszkodzenia na bieżąco są 

dokumentowane. 

 Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora poruszył temat: 

- odczytanego na dzisiejszej sesji wniosku PCK dotyczącego możliwości bezpłatnego 

umieszczenia pojemników na tekstylia  w kwestii opróżniania tych pojemników,  

- zgłaszanych uwag  mieszkańców dotyczących problemów z przejazdem przez 

skrzyżowanie na ul. Ks. Władysława Szubargi w miejscu nowopowstałego przejścia 

dla pieszych. 

- oszustw na tzw. wnuczka czy policjanta oraz podpisywania umów na telefon.  

 

Ad 19. 

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

Na tym protokół zakończono. 

 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy: 

                                               

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 

 


