
 PROTOKÓŁ  NR  XLIII/2018 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  30 maja 2018 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 2018 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka I”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka II”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pysznica”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej.  

14. Wolne  wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1.  

Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Pan Józef Gorczyca, informując, że w posiedzeniu 

bierze udział 14 radnych (nieobecny radny Pan Czesław Pyz- 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: 

Radny – Witold Pietroniec 

Radny –  Krzysztof Skrzypek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń. 

Ad 4.  

Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył  Wójt 

Gminy Pan Tadeusz Bąk.  



Ponadto poinformował radnych, że: 

- rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: „Wspieranie i rozwój 

lokalnych inicjatyw” – kwota 5 000 zł dla Fundacji Fundusz Lokalny SMK, 

- trwają prace przy remoncie Domu Kultury i przedszkolu w Brandwicy, 

- unieważniono przetarg na "Przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w gminie 

Pysznica", 

- ponownie ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na „Przebudowę dróg gminnych  

i wewnętrznych w gminie Pysznica – najniższa oferta Pan Lach z Szyperek – kwota 

1 884 108,40 zł  oraz na „Budowę chodnika na drodze gminnej nr 101218R ul. Podborek w 

m. Pysznica – najniższa oferta FHUP BRUK-MAR z Cisów Las - kwota 79 393,73 zł, 

- w najbliższym czasie rozpocznie się remont cząstkowy asfaltowych dróg gminnych, który 

będzie wykonywała firma INŻDRÓG, wszelkie uwagi w tej kwestii należy zgłaszać do 

Urzędu Gminy, 

- zostały odrzucone 2 wnioski w sprawie remontu dróg złożone do wojewody w ramach 

zwiększonych środków na przebudowę dróg lokalnych tj. wniosek Starostwa Powiatowego  

w Stalowej Woli na remont drogi powiatowej w Brandwicy oraz wniosek Gminy Pysznica  

w sprawie remontu drogi na ul. Zadole w Pysznicy, w powyższej sprawie interweniował 

Przewodniczący Rady Gminy, 

- trwają prace przy koszeniu poboczy dróg gminnych, które wykonuje Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Pysznicy, wszelkie uwagi w tym temacie  należy zgłaszać do Urzędu Gminy 

luba Pana Tofila. 

W dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady poinformował, że rozmawiał przed sesją z  Dyrektorem ZDP  

w Stalowej Woli, który poinformował go, że odwodnienie drogi na ul. Mickiewicza  

w Jastkowicach  w rejonie tartaku jak również cząstkowy remont dróg powiatowych na 

terenie gminy są już po przetargach. Radny Pan Krzysztof Skrzypek dodał, że trwają już 

prace na ulicy Mickiewicza w Jastkowicach. Przewodniczący odniósł się do  kwestii swojej 

interwencji w sprawie niezakwalifikowanych wniosków na przebudowę dróg. 

- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał czy jest już zakończony projekt przebudowy/remontu 

drogi powiatowej na odcinku od Pysznicy do Kłyżowa. Wójt odpowiedział, że jest już 

wykonany. Radny zasugerował aby zwrócić uwagę w projekcie na rozwiązanie problemu  

z ostrymi zakrętami w Olszowcu w związku z licznymi wypadkami na tym odcinku drogi. 

Wójt odpowiedział, że przyczyną wypadków na tym odcinku jest ewidentna wina kierowców  

i nadmierna prędkość. Przewodniczący stwierdził, że Zarząd Dróg Powiatowych powinien 

wziąć pod uwagę wnioski dotyczące tych ostrych zakrętów, które były zgłaszane z gminy.  

- radna Pani Cecylia Torba zwróciła uwagę aby uwzględnić przy przebudowie tej drogi 

powiatowej przejście dla pieszych koło kościoła w Pysznicy. 

Na koniec dyskusji Wójt poinformował, że do gminy wpłynęło pismo od generalnego 

wykonawcy obwodnicy Stalowej Woli i dokumenty związane z tą inwestycją są do wglądu  

w Urzędzie Gminy u Pana Szado.  

Po dyskusji informacja została przyjęta przez radnych. 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok omówiła Skarbnik Gminy 

Pani Elżbieta Śliwińska. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się na jakie zadanie jest przeznaczona dotacja  

w kwocie 15 000 zł z ostatniej pozycji. Pani Skarbnik poinformowała, że na dzieci 

umieszczone  

w domu dziecka i w rodzinach zastępczych. 



Po dyskusji uchwała Nr XLIII/265/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

Ad 6.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica przedstawiła również Skarbnik Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek poprosił o informację dotyczącą planu wydatków ogółem, 

ponieważ w materiałach jest inna kwota niż ta, którą przeczytała Pani Skarbnik. Pani 

Skarbnik odczytała ponownie kwotę wydatków ogółem tj. 43 823 664,60 zł, taką samą jak   

w materiałach radnych. Dodała, że widocznie wcześniej przejęzyczyła się. 

Po dyskusji uchwała Nr XLII/257/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka I” omówiła Pani Małgorzata Wieteska 

pracownik Urzędu Gminy w Pysznicy. Projekt przedstawiony był na Komisji Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Kazimierz Butryn wyraził się krytycznie odnośnie ustawodawcy   

i znowelizowanych przepisów prawnych na podstawie których podejmowana jest powyższa 

uchwała. 

Po dyskusji uchwała Nr XLIII/267/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych (13 radnych głosowało za projektem uchwały, podczas głosowania chwilowo był 

nieobecny radny Pan Kazimierz Tofil). 

Ad 8  

Projekt uchwały w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka II” odczytał Przewodniczący Rady 

Gminy. 

Dyskusji nie było 

Uchwała Nr XLIII/268/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

Ad 9  

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 

przedstawiła Pani Beata Biały pracownik Urzędu Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec zgłosił swoją wątpliwość dotyczącą ostatniego projektu  

a  dokładnie § 4 ust. 2, który brzmi: „Decyzję o przyznawaniu i pozbawianiu stypendiów 

podejmuje Wójt Gminy Pysznica, który może zasięgnąć opinii Komisji ds. stypendiów 

sportowych”. Radny stwierdził, że  Wójt stworzy nowy twór, który będzie pracował nad 

takimi sprawami. Zwrócił uwagę, że  analogicznie w innych uchwałach, które Rada 

podejmowała np. przyznania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej czy nadanie tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Pysznica” Wójt zasięgał opinii właściwej stałej komisji Rady Gminy. 

W związku z powyższym złożył wniosek o zmianę tego ust. i  zastąpienie go sformułowaniem 

„Wójt zasięga opinii Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy”. 

Radny porównał powyższą uchwałę do uchwał w sąsiednich gminach, gdzie wnioski opiniują 

stałe komisje  Rady Gminy, podał za przykład następujące gminy: Stalowa Wola, Zaleszany  

i Nowa Dęba. Następnie zwrócił się do radnych, żeby nie ograniczali sobie  wyrażania 

swojego zdania co do składanych wniosków. Zasugerował, żeby utrzymać jednolitą 

koncepcję przy przyznawaniu nagród, tytułów czy stypendiów, czyli pozostawić takiej w 



formie, żeby właściwa komisja stała Rady Gminy opiniowała wnioski. 

- Wójt w odpowiedzi na wniosek stwierdził, że co by  nie wniósł to i tak będzie jakiś przeciw. 

Dodał, że nic nie stoi przeszkodzie aby radni znaleźli się w takiej komisji, będzie to szerokie 

gremium osób, które poszerzone będzie o prezesów klubów i ludzi działających w sporcie.  

 - Radca prawny wypowiedziała się w kwestii opiniowania wniosków od strony prawnej, 

informując, że wniosek radnego mieści się w granicach prawa, warianty w gminach są różne,   

ale zasada jest taka, że to Rada kształtuje sposób, tryb i kryteria. 

 - radny Pan Łukasz Bajgierowicz wyraził swój pogląd w tej sprawie stwierdził, że nie wie 

czy jest sens tworzyć nową komisję, ponieważ wiążę się to z kosztami, nikt  za darmo nie 

będzie uczestniczył w takiej komisji. Wójt odpowiedział, że nie jest przewidziane 

wynagrodzenie. Radny dodał, że Wójt wcześniej mówił o prezesach klubów w związku z tym 

zapytał się Wójta czy rozmawiał z prezesami klubów w tej sprawie. 

Radca prawny zaznaczyła, że nie ma podstawy prawnej do wypłaty. Radny zwrócił uwagę na 

drugą sprawę tj. że  otrzymanie stypendium lub nagrody nie będzie zależało od opinii 

prezesów klubów tylko od osiągnięcia konkretnego wyniku, w związku z tym ponownie 

stwierdził po co tworzyć nowy twór. Radny zwrócił uwagę na jeszcze jedną kwestię, tj. 

pozbawienie stypendium za względu na to, że zawodnik rażąco narusza zasady współżycia 

społecznego. Radny zastanowił się jak to ocenić, bo chyba będzie kwestia uznaniowa. Dodał, 

że Komisja Oświaty opiniuje nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, pomimo, że 

członkowie komisji nie są specjalistami w tej dziedzinie, więc może przyjąć jedną linię Rady 

Gminy, którą się kierować albo nie opiniować w ogóle jako komisja albo opiniować 

wszystkie, bo dlaczego mamy rozróżniać artystów i sportowców. 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek wypowiedział się w kwestii powołania komisji w takim 

szerokim gronie, tj., że radni spotykają się na posiedzeniach, pracownicy jeśli wchodziliby w 

skład tej komisji robiliby to w ramach obowiązków służbowych zwracając uwagę na  

powołanie osób spoza rady i urzędu, którzy niekoniecznie dysponują zawsze czasem i chęcią 

uczestniczenia w tego typu komisjach, co widać było na przykładzie komisji oceniającej przy 

dotacjach dla organizacji pozarządowych. 

 Wójt odpowiedział, że taki członek komisji wyraża zgodę na to powołanie do komisji, 

natomiast to czy uczestniczy to już jego sprawa. 

- radny Pan Kazimierz Butryn stwierdził, że radni zbyt poważnie podchodzą do tego 

regulaminu, jakby opiniowanie nagminnie miało mieć miejsce, obserwując dokonania 

i zaangażowanie sportowe młodzieży to  raczej nie będzie się nikogo  pracą obciążać. 

- Wójt zasugerował aby zostawić politykę i zrobić to co się należy dla młodzieży. 

-  radny Pan Witold Pietroniec odpowiedział Wójtowi, że sam do tego zmierza oraz zapytał 

się Wójta co się stało, że w innych uchwałach Wójt przyjmował, że stała komisja Rady 

opiniuje a w tej wyjątkowej Wójt dał sobie dowolność.  Wójt zaznaczył, że to jest tylko 

opinia komisji a nie decyzja. 

- Pani Cecylia Torba Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 

zabrała głos w dyskusji podtrzymując opinię komisji  o przyjęcie takiej treści uchwały jak 

była przesłana radnym, bez zmian, która została przyjęta  na Komisji Oświaty w dniu 29 maja 

2018 r.   

- Przewodniczący zapytał się radnego Pietrońca czy podtrzymuje swój wniosek. Radny 

potwierdził i zwrócił jeszcze uwagę  na kwestię pozbawienia  stypendium, bo w takim 

przypadku wyrażenie opinii przez gremium daje Wójtowi czystą sytuację. Wójt odnośnie 

powyższej wypowiedzi radnego powiedział, że w kwestii pozbawienia stypendium  

zawodnika, który rażąco narusza zasady współżycia społecznego nie tylko komisja będzie 

opiniować ale będzie również zasięgał również opinii trenera, za przykład poddał sytuację z 

ubiegłego roku, gdzie przyznając środki z promocji zasięgnął opinii trenera.  

- Pani Beata Biały jako autorka projektu uchwały i dwóch poprzednich wypowiedziała się w 



tym temacie. Wyjaśniła, że nikt nie miał zamiaru  pozbawiać wpływu radnych, chodziło tylko 

aby dopuścić do dyskusji inne gremia. 

- radny Pan Łukasz Bajgierowicz ponownie zanegował stworzenie komisji ds. stypendiów 

sportowych, ponieważ Komisja Oświaty mogłaby opiniować wnioski a Wójt mógłby zasięgać 

jeszcze opinii trenera jak wcześniej wspomniał. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącej Komisji 

Oświaty wyniku, którego wniosek został przyjęty (10 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 głosy 

„wstrzymujące się”.) Po głosowaniu radny Pietroniec zarzucił Przewodniczącemu Rady, że 

zgodnie ze Statutem Gminy Przewodniczący powinien w pierwszej kolejności poddać pod 

głosowanie jego wniosek. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Przewodnicząca Komisji 

Oświaty nie zgłosiła o odrzucenie tego wniosku tylko zgłosiła wniosek o przyjęcie  w 

pierwotnej formie, który został przyjęty na Komisji Oświaty, dlatego w pierwszej kolejności 

był głosowany wniosek Komisji, co przypomniała radna Pani Elżbieta Paluch, że w pierwszej 

kolejności głosuje się najdalej idący wniosek. 

Następnie po dyskusji Uchwała Nr XLIII/269/2018  w wyniku głosowania została przyjęta 

przez radnych (11 radnych głosowało za projektem uchwały, 3 głosy „wstrzymujące się”). 

Ad 10  

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pysznica” przedstawił Wójt 

Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

- Wójt zwrócił uwagę radnym, że tylko on występuje z takimi wnioskami a  mogliby radni 

wystąpić z taką inicjatywą. Radny Pan Witold Pietroniec przyjął powyższą  uwagę Wójta i 

przypomniał, że  to radni: Pani Cecylia Torba i Andrzej Herdzik w ubiegłym roku na komisji 

złożyli wniosek o przyznanie nagród w dziedzinie krzewienia kultury. 

Po dyskusji uchwała Nr XLIII/270/2018 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

Ad 11 

Projekt uchwały ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schronisku dla osób bezdomnych omówiła radna Pani Elżbieta Paluch – pracownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pysznicy.  

W dyskusji głos zabrali: 

- radna Pani Cecylia Torba zapytała czy są takie osoby na terenie gminy, które korzystają ze 

schroniska. Pani Paluch odpowiedziała, że 2 osoby korzystają. 

Po dyskusji uchwała Nr XLIII/271/2018  w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych (14 radnych głosowało za projektem uchwały). 

Po przerwie o godz. 10.45 posiedzenie opuścili radni: Pan Bogusław Drąg, Pan Andrzej 

Szawara oraz Pan Kamil Kuśmider – wyjście zgłoszone Przewodniczącemu Rady Gminy. 

Ad 12 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 omówił 

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Pysznicy Pan Artur Mierzwa. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się czy realizacja powyższego projektu planowana jest 

we wszystkich szkołach. Pan Artur Mierzwa odpowiedział, że tak tj. każda szkoła  zostanie 

doposażona w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych i tzw. Ict. (technologie 

komputerowe). Oprócz tego w powyższym zakresie  zostaną przeszkoleni nauczyciele  

i odbędą się zajęcia dla uczniów. 

Po dyskusji uchwała Nr XLIII/272/2018  w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych (11 radnych głosowało za projektem uchwały).  

 



Ad 13 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej tj.  działki Nr 1071/2 pow. ogólnej  0,0599 ha położonej w obrębie 

ewidencyjnym wsi Kłyżów na rzecz właściciela działki Nr 1075/1 poł. w Kłyżowie,  

z przeznaczeniem na poprawienie warunków jej zagospodarowania przedstawił Z-ca Wójta 

Pan Aleksander Jabłoński. Nadmienił, że w tej sprawie jest pozytywna opinia zebrania 

wiejskiego sołectwa Kłyżów jak również Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem 

Komunalnym i Planowania Przestrzennego. 

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIII/273/2018  w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych (11 

radnych głosowało za projektem uchwały).  

O godz. 11.40 posiedzenie opuścił radny Pan Krzysztof Skrzypek – wyjście zgłoszone 

Przewodniczącemu Rady Gminy. 

Ad 14.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy: 

1) skarga Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli na uchwalę Nr III/10/10 Rady Gminy 

Pysznica z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. 

2) pismo z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli informujące 

o zamiarze likwidacji części komunikacji realizowanej po terenie gminy Pysznica  

i w związku z tym  prośba o ponowne rozważenie kwestii dofinansowania, które 

umożliwiłoby utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej funkcjonującej  na terenie 

gminy. Wójt wypowiedział się w kwestii powyższego pisma, tj. że koszt 

dofinansowania wynosi około 30 000 zł, z kursów, które mają zostać zlikwidowane 

korzysta mała liczba pasażerów a poza tym na chwilę obecną Gmina Pysznica 

powierzyła transport zbiorowy Miastu Stalowa Wola. Przewodniczący Rady dodał, ż 

e należy ponowić rozmowy w tym temacie i spróbować rozwiązać ten problem. 

3) pismo z Jastkowickiego Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego  „Dziedzictwo  

i Pamięć” w sprawie podjętej przez stowarzyszenie  inicjatywy zbudowania dwóch 

kamieni pamięci w  Kochanach i  Dębowcu w związku z setną rocznicą  odzyskania 

niepodległości przez Polskę, zawierające również zaproszenie do wspólnej organizacji  

uroczystości odsłonięcia kamieni-pomników oraz do partycypacji w kosztach. 

Powyższe pismo zostało również wysłane do Nadleśnictwa Janów Lubelski oraz do 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Wójt  przedstawił projekt powyższego 

przedsięwzięcia oraz poinformował, że koszt dofinansowania po wstępnej wycenie, 

jeżeli wszystkie podmioty partycypowałyby w kosztach tj; gmina starostwo, 

nadleśnictwo i stowarzyszenie wynosiłby około 10 000 zł  od każdego podmiotu. 

Dodał, że na chwilę obecną takiej kwoty nie ma zarezerwowanej w budżecie i należy 

się zastanowić w jakiej formie udzielić takiego dofinasowania, Nadmienił, że chciałby 

zrealizować to przedsięwzięcie w formie otwartego konkursu. Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie w wyniku którego radni wyrazili zgodę na podjęcie inicjatywy  

i przystąpienie do realizacji powyższego przedsięwzięcia (10 głosów „za”) 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał czy z kwoty 50 000 zł przeznaczonej na 

wykonanie tablic pamiątkowych na 100-lecie  odzyskania niepodległości przez Polskę 

nie zostanie może takiej kwoty 10 000 zł. Wójt odpowiedział, że samo odlanie tablic 

to koszt około 17 000 zł netto + VAT, nie licząc innych kosztów. Radny zapytał się  

jakich rozmiarów będą te tablice. Wójt odpowiedział, że około 60 cm na około 80 cm. 



Radny zapytał się czy są już zdecydowane miejsca w których będą tablice. Wójt  

poinformował, że na  kaplicy cmentarnej w Jastkowicach oraz przy kościele w 

Pysznicy. 

4) Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RGZGW w Rzeszowie 

o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego odprowadzani ścieków na terenie  gminy 

Pysznica  na okres 3 lat.  

W dyskusji głos zabrali; 

- radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał się od kiedy będą obowiązywać nowe taryfy. 

Wójt odpowiedział, że od 1 lipca 2018 r. 

 Radny Pan Witold Pietroniec w nawiązaniu do zgłoszonego przez niego wniosku na 

ostatniej sesji w sprawie zamontowania kosza przy przystanku na ulicy Mickiewicza 

w Kłyżowie  - koło szkoły oraz zagospodarowania terenu koło wiaty przystankowej tj. 

położenie kostki zwrócił się ponownie z prośbą  w tej sprawie. Radny dodał  również, 

że na ostatniej sesji wspominał o uczestnictwie kierowników jednostek 

organizacyjnych, bo ma pytanie odnośnie oddziału przedszkolnego, ponieważ trafiło 

do niego kilka skarg, że czterolatki nie zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego w 

Kłyżowie z powodu braku miejsc. W związku z tym  zapytał się Wójta o udzielenie 

informacji w sprawie tej rekrutacji. Wójt odpowiedział, że nie posiada informacji na 

ten temat, ponieważ, żadne sygnały do niego nie  dotarły. Radny dodał, że chciałby 

również zapytać się dyrektora szkoły w Kłyżowie ale jest nieobecny, w związku z tym 

ponowił prośbę do Przewodniczącego Rady aby dyrektorzy szkół uczestniczyli w 

sesjach. Wójt odpowiedział, że dwóch dyrektorów jest obecnych na sesji, natomiast 

dyrektor szkoły w Pysznicy jest dzisiaj w kuratorium w Rzeszowie a dyrektor z 

Kłyżowa przechodzi na emeryturę i Wójt nie ma wpływu na jego nieobecność. Wójt  

w kwestii dyrektorów nadmienił, że zostaną ogłoszone konkursy na stanowisko 

dyrektora w szkołach: w Kłyżowie, Jastkowicach i Pysznicy. Radny stwierdził, że 

postawa dyrektora szkoły w Kłyżowie w kwestii jego nieobecności na sesji oraz   

rekrutacji do oddziału przedszkolnego jest lekceważąca. Następnie Wójt 

poinformował radnego, że odnośnie złożonego podania w sprawie dofinansowania 

wyjaśnień udzieli Sekretarz Gminy. 

 Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński poinformował o propozycji przesłanej z gminy 

Radechów na Ukrainie w sprawie podjęcia współpracy transgranicznej z naszą gminą 

oraz udzielił informacji na pytanie radnego Pana Kazimierz Butryna  odnośnie 

przyjazdu do naszej gminy młodzieży z gminy Bóbrka. 

 

Ad 15.  

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

Na tym protokół zakończono. 

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 
 


