
 PROTOKÓŁ  NR  XXIV/2016 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  28 września 2016 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 2016 r.  

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

terenie gminy Pysznica.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego  

w gminie Pysznica na rok 2016. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia dotyczącego  

zasad realizacji projektu partnerskiego pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli” w ramach 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia dotyczącego 

zasad realizacji projektu partnerskiego pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, 

zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” w ramach Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Pysznica”. 

11. Wolne  wnioski i zapytania. 

12. 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 15 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że na jego wniosek do porządku obrad zostaje 

dodany pkt. 6a – przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.  

Nowy porządek obrad 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 – Łukasz Bajgierowicz 

Radny–  Kazimierz Butryn 

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: 

- przeprowadzono przetarg na przebudowę dróg nawierzchni nietrwałej w miejscowości 

Pysznica: ul. Komunalna, na osiedlu Słotwiny oraz na Podkościelu w kierunku Państwa 

Sokołowskich, o łącznej długości 1205 m,  w którym złożono dwie oferty: Usługi 

Transportowe i Remontowo-Budowlane Jan Herdzik kwota 262 221,81 zł oraz LIFTRANS 

Łukasz Litwiński kwota- 273 667,62 zł, obecnie na podstawie nowych przepisów  

o zamówieniach publicznych oferenci uzupełniają dokumenty; 

 - odbył się przetarg na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krzaki, na które nie 

było nabywców; 

-  przeprowadzono odbiór wyremontowanej ulicy Folwarcznej w Pysznicy; 

- w wyniku wniesionego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kłyżowie odwołania od decyzji 

Starosty Stalowowolskiego dotyczącej remontu  placu zabaw Wojewoda uchylił decyzję 

Starosty uznając, że nie jest to budowa nowego placu zabaw tylko remont starego, decyzja 

jest ostateczna, urządzenia na placu zabaw zostaną zamontowane w październiku. 

Wójt poinformował także o rozmowie z Prezydentem Miasta Stalowa Wola na temat 

komunikacji miejskiej, w której prezydent wyjaśnił, że  likwidacja pewnych kursów jest 

nieunikniona, ponieważ jest wymuszona wnioskiem do MOF, żeby pokazać w przyszłości , że  

po zakupie nowych autobusów komunikacja spełnia swoją funkcję, trzeba coś zlikwidować a 

potem powołać, musi być pokazany efekt, że coś nowego na bazie tych środków powstało. Na 

obecną chwilę nie powiedział  jakie kursy będą zlikwidowane, będzie to w fazie uzgodnień, 

pewne kursy na pewnym etapie do czasu zakupu nowych autobusów będą zlikwidowane bo 

tego wymaga projekt. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec w związku z likwidacją aż 5 kursów do Kłyżowa poprosił 

Wójta o  interwencję w  MZKS i Prezydenta miasta Stalowa Wola, gdyż likwidacja kursów 

nie została zaplanowana w równomiernym stopniu na obsługiwane miejscowości. Patrząc w 

projekt porozumienia dotyczący MOF-u Gmina Pysznica  partycypuje w kosztach tego 

projektu w równej części jak inne gminy, zaznaczył, że dotychczas tylko Gmina Pysznica 

wspierała dofinasowanie przejazdów. Wójt  odpowiedział, że wspieraliśmy  uczniów z terenu 

naszej gminy, była to dopłata do mieszkańca a nie do komunikacji. Radny dodał, że inne 

gminy tego nie robiły. Wójt odpowiedział, że obecnie Gmina Zaleszany dopłaca do 

przejazdów swoich mieszkańców. Wójt dodał, że nie ma na to wpływu, ponieważ on nie 

kreuje polityki finansowej i transportowej Gminy Stalowa Wola. Radna Pani Elżbieta Paluch 

powiedziała, że odbywa się to kosztem naszych mieszkańców. Wójt zasugerował aby radni 

podczas obrad na projektem budżetu wyodrębnili  środki na pokrycie tych nierentownych 

kursów, które mogą zostać zlikwidowane. Radna stwierdziła, że wyraża tylko negatywną 

opinię na temat postepowania Prezydenta, który wprowadza darmowe przejazdy ZMKS w 

określone dni na terenie w Stalowej Woli czy obniżki dla 60-latków a zabiera kursy  na 

terenie gminy, wie że niektóre są mało dochodowe i można zabrać 1 czy 2 kursy ale  reszta 

jest potrzebna mieszkańcom Kłyżowa. Wójt odpowiedział, że to jest polityka prezydenta i on 

nie ma wpływu. zaznaczył, że na razie nie mamy nowego rozkładu, które kursy będą 

zlikwidowane. 

- radny Pan Kazimierz Butryn w związku z różnymi interpretacjami ulg w przejazdach dla 

mieszkańców Pysznicy poprosił o udzielenie informacji w tej sprawie, ponieważ z tego co 

wie to mamy ulgi dla uczniów a jego sąsiadka, która jest emerytką poinformowała go, że  

jeździ na ulgowym bilecie. Wójt odpowiedział, że  na terenie gminy Pysznica jest ulga tylko 

dla uczniów. Radny Pietroniec poinformował zebranych, że  sprawdził regulamin ZMKS, 

który  obowiązuje wszystkich korzystających z komunikacji, wynika z niego od 1 stycznia  



2016 r. wszyscy mają ulgi powyżej 60 roku życia jak i uczniowie np. na pojedyncze 

przejazdy, miasto nie wprowadziło żadnych ograniczeń dla mieszkańców spoza Gminy 

Stalowa Wola, natomiast gmina Pysznica dofinansuje z budżetu tylko miesięczne bilety. 

Radna Pani Elżbieta Paluch potwierdziła, że starsi mieszkańcy z naszej gminy korzystają z 

bezpłatnych przejazdów. Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński nadmienił, że wcześniej były 

wprowadzone ograniczenia,  ulgi dotyczyły tylko mieszkańców Stalowej Woli. 

Przewodniczący Rady powiedział, że z Wójtem przy następnej rozmowie z Prezydentem 

wyjaśni ten temat.   

 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok omówiła Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXIV/133/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 6a.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca przedstawił stawki podatku od 

nieruchomości proponowane przez Wójta oraz poszczególne komisje rady na posiedzeniach, 

otworzył dyskusję. W trakcie dyskusji Wójt przychylił się do stawek proponowanych przez 

Komisję Budżetu,  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 0,77 zł 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  0,75 zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  0,75 zł 

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

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 0,72 zł   

Stawka poddana do głosowania w wysokości 0,72 zł została przyjęta przez radnych  

(14 radnych głosowało „za”, 1 „głos wstrzymujący się”).  

 

b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni. 

Proponowane stawki na komisjach:  

Wójt 4,54 zł 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 4,54 zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 4,54 zł 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego 

4,54 zł  

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 4,54 zł      

Stawka poddana do głosowania w wysokości 4,54 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 0,25 zł 



Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 0,23 zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 0,203zł 

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  

(13 radnych głosowało „za”, 2 „głosy wstrzymujące się”).  

 

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: 

Wójt 2,98 zł 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 2,98 zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 2,98 zł 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego  

2,98 zł  

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 2,98 zł 

Stawka poddana do głosowania w wysokości 2,98 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 0,39 zł 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 0,36 zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 0,36 zł 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego  

0,35 zł i 0,36 zł 

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 0,35 zł  

Stawka poddana do głosowania w wysokości 0,35 zł została przyjęta przez radnych  

(14 radnych głosowało „za”, 1 „głos wstrzymujący się”).  

 

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 18,00 zł 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 18,00 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. 

Stawka poddana do głosowania w wysokości 18,00 zł  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 10,59 zł 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 10,59 zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  10,59 zł 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego 

10,59 zł  

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 10,59 zł. 

 

Stawka poddana do głosowania w wysokości 10,59 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 4,61 zł 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 4,61  zł 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  4,61 zł 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego  

4,61 zł  

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej 4,61  zł. 

Stawka poddana do głosowania w wysokości 4,61 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 3,05 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 (14 

radnych głosowało „za”, 1 „głos wstrzymujący się”). 

 

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

Proponowana stawka ustawowa została przyjęta jednogłośnie.  

 

Uchwała Nr XXIV/134/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 6a.  

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. została przedstawiona  

i omówiona przez Panią Skarbnik Gminy dokładnie na posiedzeniu Komisji Budżetu  

i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Pysznica. Przewodniczący zapytał się radnych  

o ewentualne uwagi co do przedmiotowej informacji. 



W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Kazimierz Butryn w związku  z przedstawioną informacją, z której wynika,  

że Gmina Pysznica w I półroczu 2016 r. dopłaciła 250 000 zł do pobytu dzieci z terenu gminy 

Pysznica w przedszkolach w Stalowej Woli, zapytał czy nie dałoby się wygospodarować dla 

tych dzieci miejsc w  przedszkolu  w Pysznicy aby ograniczyć te wydatki. Wójt odpowiedział, 

że na podstawie obecnych przepisów nie na to wpływu, nie może zmusić mieszkańca aby 

posłał swoje dziecko do przedszkola w Pysznicy, ponieważ rodzic ma prawo wyboru do 

którego przedszkola posłać dziecko a gmina, w której dziecko jest zameldowane musi 

zrekompensować te koszty. Radny Pan Kazimierz Butryn powiedział, że Wójt wyraża zgodę 

na finasowanie dziecka w przedszkolach w Stalowej Woli.  Wójt odpowiedział, ze był tylko 

taki 1 przypadek parę lat temu, gdzie wyraził zgodę na pobyt dziecka z Brandwicy w 

przedszkolu w Rozwadowie.  Zgodnie z obecnymi przepisami placówka przedszkolna na 

podstawie adresu zamieszkania dziecka  daje wykaz dzieci do Gminy Stalowa Wola, która  

wystawia notę obciążeniową dla naszej gminy . 

- radna Pani Cecylia Torba zapytała jaki to jest wydatek na jedno dziecko. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, ze około 700 zł miesięcznie. Wójt dodał, że  w zależności od kosztów, 

ponieważ w przedszkolach są różne stawki. 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się odnośnie zawartych w informacji  przy dochodach 

ogółem wykonanie ujemnych kwot procentowych z wpływów z podatków. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że są to wpływy z Urzędu Skarbowego, ponieważ Urząd Skarbowy jak 

rozlicza podatników, to oni wykazują straty, które są wykazywane w budżecie jako wpływy  

z danych podatków. 

Po dyskusji informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego  

w gminie Pysznica na rok 2016 przedstawił Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń, który 

zaproponował aby uchwała obowiązywała od przyszłego roku, czyli zmienić w tytule 

uchwały z 2016 na 2017 rok, w związku z tym, że do końca bieżącego roku zostało tylko 3 

miesiące. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXIV/135/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

 

Ad 8.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia dotyczącego  zasad 

realizacji projektu partnerskiego pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli” w ramach Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola przedstawił Wójt Gminy oraz Z-ca Wójta. Projekt 

odnośnie gminy Pysznica dotyczy budowy na terenie gminy pętli, zatok autobusowych oraz 

wiat przystankowych wraz z przebudową ul. Błońskiej w Kłyżowie. 

W dyskusji głos zabrali; 

- radny Pan Kazimierz Butryn zapytał się czy coś zmieniło się w Pysznicy odnośnie tego 

projektu. Wójt odpowiedział, że w Pysznicy planowana jest budowa zatok autobusowych przy 

ulicy Krętej wraz z pętlą na Kaczyłów. Z-ca Wójta udzielił także informacji  w tej sprawie. 

Po dyskusji uchwała Nr XXIV/136/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).  

 

 

 



Ad 9.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia dotyczącego zasad 

realizacji projektu partnerskiego pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury  

i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Stalowa Woli omówił również Wójt. Projekt odnośnie gminy Pysznica dotyczy 

dofinasowania adaptacji części budynku po byłej szkole podstawowej w Pysznicy z 

przeznaczeniem na Dom Kultury wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia oraz 

zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku. 

W dyskusji głos zabrali:  

- radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał się o wkład własny w inwestycję. Wójt 

odpowiedział, że wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 000 000 zł a kwota 

dofinasowania wyniesie najprawdopodobniej około 600 000 zł. 

Po dyskusji uchwała Nr XXIV/137/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).  

 

Ad 10. 

Projekt uchwały w sprawie . przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Pysznica” omówił Wójt. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXIV/138/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (14 radnych głosowało za projektem uchwały, w głosowaniu nie brała udziału 

radna Pani Elżbieta Paluch, która opuściła wcześniej posiedzenie rady, wyjście zgłoszone 

Przewodniczącemu Rady).  

 

Ad 11.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca poinformował o piśmie Zarządu 

Dróg Powiatowych w Stalowej Woli dotyczącym propozycji zadań remontowo-

modernizacyjnych, które zostało rozdane wszystkim radnym na komisjach. Wójt 

nadmienił, że w piątek jest umówiony na spotkanie z Dyrektorem ZDP. Następnie 

Przewodniczący odczytał pismo mieszkańców ulicy Lipowej w Pysznicy w sprawie 

nazwy miejscowości, nazwy ulicy oraz  utwardzenia drogi i zagospodarowania  

miejscowości. Odnośnie nazwy ulicy Przewodniczący odczytał fragment protokołu z 

sesji odbytej  29 grudnia 2010 r. podczas, której została podjęta uchwal w sprawie 

nadania nazwy w/w ulicy. Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński wyjaśnił, że 

Piskorowy Staw nigdy nie był miejscowością a jedynie przysiółkiem, po 

wprowadzeniu nazw ulic w miejscowości Pysznica w latach 80-tych XX wieku 

wprowadzono nazwę ulicy w Pysznicy Piskorowy Staw, w 2010 roku w celach 

porządkowych została wprowadzona nazwa ulicy – ulica Lipowa, została przyjęta 

przez Radę Gminy Pysznica zgodnie z prawem a mieszkańcy zostali poinformowani o 

zaistniałej zmianie.   Wójt dodał, że ulica jest oświetlona, droga jest utwardzona, 

został także zrobiony przepust. Radny Pan Kamil Kuśmider nadmienił, że po 

rozmowie z Wójtem uważa, że jeśli znalazłyby się środki w budżecie gminy to 

najpierw należy wyasfaltować pierwszą boczną ulicę w Piskorowym Stawie, przy 

której znajduje się więcej zabudowań oraz mieszkańcy dłużej zamieszkują. 

 Przewodniczący Rady nadmienił, że rozdano wszystkim radnym do zapoznania się 

uchwałę Rady Miejskiej w Stalowej Woli dotyczącą transportu komunikacją miejską. 

 Radny Pan Krzysztof Skrzypek  w związku z częstymi wypadkami drogowymi na 

zakręcie drogi powiatowej ul. Armii Krajowej  koło budowanej inwestycji przez Pana 

Ludiana zgłosił potrzebę ustawienia „sierżantów” lub innych znaków, które 



sygnalizowałyby o zakręcie, zasugerował aby przy rozmowie z Dyrektorem ZDP lub 

przeglądzie bezpieczeństwa dróg poruszyć ten temat.  

 Radny Pan Czesław Pyz zgłosił Radnemu Powiatowemu potrzebę utwardzenia 

pobocza na w/w zakręcie. Wójt powiedział, że przekaże Dyrektorowi ZDP. Radny 

przypomniał, że zgłaszał w ostatnim czasie   poprawę  pobocza na łuku  ulicy Majdan 

w Jastkowicach na wysokości Bajdas-Walach oraz poprosił aby przy rozmowie z 

Panem Śliwińskim zapytać  się o sprawę o odwodnieniu ulicy Mickiewicza w 

Jastkowicach. Przewodniczący Rady odpowiedział, że Dyrektor planuje wspólnie z 

gminą wykonać tę inwestycję w przyszłym roku. 

 Radna Pani Grażyna Młodożeniec zgłosiła potrzebę zamontowania lustra przy drodze 

powiatowej w Brandwicy koło Pana Ujdy, które wcześniej zgłaszała już Radnemu 

Powiatowemu Panu Bańce i po przeglądzie dróg miało być założone. 

 Radny Pan Witold Pietroniec zgłosił potrzebę oznaczenia linii jezdni drogi 

powiatowej, ponieważ po wybudowaniu ścieżki rowerowej jezdnia zlewa się z nią 

oraz zgłosił niedrożne studzienki od szkoły do sklepu w Kłyżowie, które były już 

zgłaszane. Wójt nadmienił, że wszystkie potrzeby zgłoszone przez radnych  zostaną 

spisane  i przekazane Dyrektorowi ZDP. 

 Przewodniczący Rady nadmienił, że zgłaszał Dyrektorowi brak studzienki koło Szoji 

w Sołtysach, ponieważ po obfitych ulewach tworzą się zastoiny wodne na ścieżce. 

 Radny Pan Kazimierz Tofil zgłosił uszkodzone studzienki podczas koszenia poboczy 

drogi powiatowej na Podlesiu. Wójt odpowiedział, że zakład komunalny jako 

użytkownik sieci powinien sam to wyegzekwować od zarządu. 

 Radny Pan Kazimierz Butryn zaznaczył aby położyć nacisk na poprawę 

bezpieczeństwa na wszystkich zakrętach na całym odcinku drogi powiatowej 

szczególnie w Olszowcu. Wójt odpowiedział, że z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Powiatowych wspólnie z powiatem planuje w 2018 roku od torów 

kolejowych w Kłyżowie do zakrętu w Musikowie wyremontować tą drogę. Radny 

zwrócił uwagę, że parking przy szkole w Pysznicy z prawej strony wymaga 

podbudowy, podsypania kamieniem, ponieważ przy każdym większym deszczu 

parking jest nieczynny. Przy okazji czasu składania wniosków do budżetu radny 

zgłosił potrzebę wykonania sztucznego boiska przy szkole w Pysznicy w miejscu  

betonowego boiska, które służy jako parking dla nauczycieli oraz budowy zaplecza na 

stadionie w Pysznicy. Wójt odnośnie zaplecza zasugerował aby radny złoży wniosek 

do budżetu natomiast odnośnie sztucznego boiska zapytał się, gdzie wówczas będą 

parkować samochody nauczyciele. Radny stwierdził, że przed szkołą jest dużo 

miejsca.  

 Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora udzielił informacji 

odnośnie dostępu do krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. 

Ad 11. 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 

 

 
 


