
 PROTOKÓŁ  NR  XXV/2016 

Z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  24 października 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 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

7. 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. 

8. 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.  

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

10. Wolne  wnioski i zapytania. 

11. 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 z porządku obrad zostaje zdjęty pkt. 8 – 

„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  oraz pkt. 7 otrzymuje nowe brzmienie „Podjęcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia dotyczącego  

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

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola”.  

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 – Bogusław Drąg 

Radny–  Andrzej Herdzik  

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: 

- wyznaczono w urzędzie Administratora Systemu Informatycznego, 

- powołano w gminie rzeczoznawców do przeprowadzenia w gospodarstwach rolnych 

szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów 

pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu, 

- przeprowadzono odbiór robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa dróg na terenie 

gminy Pysznica na ulicy Sportowej i Piaskowej w Pysznicy”. 

Wójt poinformował także o rozmowie ze Starostą Stalowowolskim, Dyrektorem ZDP  

w Stalowej Woli oraz naczelnikiem w starostwie Panią Alicją Mach  odnośnie remontu drogi 

powiatowej od granicy gminy, czyli od torów kolejowych w Kłyżowie do zakrętu  

w Jastkowicach, który planowany jest wraz przebudową mostu w Jastkowicach w 2018 roku, 

natomiast opracowanie dokumentacji projektowej w 2017 roku, kwestia środków 

finansowych będzie przedmiotem dalszych negocjacji. Wójt nadmienił także, że wszystkie 

uwagi dotyczące dróg powiatowych na terenie gminy zgłoszone na ostatniej sesji przez 

radnych przekazał Dyrektorowi ZDP, wykonanie ich będzie monitowane. 

Informacja została przyjęta przez radnych. 

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Kierownikowi Posterunku Policji w Pysznicy, 

który przedstawił wszystkim zebranym dzielnicowego Posterunku młodszego aspiranta Pana 

Krzysztof Chodarę. 

 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady podziękował policjantom za przybycie. 

 

Ad 5.  

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

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec poprosił o wyjaśnienie przy zwiększeniu wydatków  kwoty 

 12 600 zł - opłaty różne. Pani Skarbnik odpowiedziała że są to opłaty stałe i zmienne  

z tytułu energii elektrycznej i gazu. 

Po dyskusji uchwała Nr XXV/139/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica  przedstawiła również Pani Skarbnik. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Witold Pietroniec zgłosił uwagę techniczną odnośnie zapisu w § 1 pkt 1  

w uchwale dot. nazwy projektu, ponieważ zamiast zapisu  „Miejscowego Funkcjonowania” 

powinno być „Miejskiego  Obszaru Funkcjonalnego”. Uwaga została przyjęta przez Panią 

Skarbnik. 

Po dyskusji uchwała Nr XXV/140/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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.  Projekt dotyczy budowy na terenie gminy pętli, zatok autobusowych oraz wiat 

przystankowych wraz z przebudową ul. Błońskiej w Kłyżowie. Wójt nadmienił, że w nowej 

uchwale zmieniły się kwoty oraz doszły koszty promocji projektu. 



W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał się o różnicę  w zapisie kwot odnośnie 

przedmiotowego  projektu, ponieważ  w  w/w uchwale zapisana jest kwota 611 953,72 zł,  

natomiast w  Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota zł 638 903,72 zł. Wójt wyjaśnił,  

że w w/w uchwale ujęte są koszty kwalifikowane, natomiast w WPF ujęte są także koszty 

pośrednie między innymi koszty inspektora nadzoru. 

- radny Pan Witold Pietroniec w nawiązaniu do porozumienia zapytał się jak wyglądają 

partnerskie stosunki pomiędzy Gmina Pysznica a Gminą Stalowa Wola, ponieważ 

wprowadzono nowy rozkład jazdy, gdzie jak to szumnie napisano po konsultacjach 

społecznych zmieniono rozkład likwidując kursy w największej części do Kłyżowa - 5, 1 do 

Pysznicy, 2 do Jastkowic. Radny zapytał się także jakie były prowadzone rozmowy i jakie są 

tego wyniki.  Wójt poinformował, że nie było żadnych rozmów, bez konsultacji Prezydent 

Miasta Stalowa Wola jednym podpisem zlikwidował kursy. Radny zapytał czy Wójt nie 

prowadził żadnych rozmów. Wójt odpowiedział, że nie prowadzono żadnych rozmów  

i negocjacji,  pismo od mieszkańców Kłyżowa zostało przekazane do realizacji Prezydentowi, 

który w rozmowie z Wójtem i Przewodniczącym Rady powiedział, że wniosek o likwidacji 

kursów  cofnął, natomiast  w ubiegłym tygodniu zlikwidowano kursy, Z-ca Wójta zadzwonił 

do MZK w Stalowej Woli w tej sprawie, gdzie poinformowano go, że z polecenia Prezydenta 

kursy zostały zlikwidowane. Wójt poinformował także, że to co napisał na ten temat redaktor  

w Echu Dnia jest nieprawdą. Wójt nadmienił, że będzie dzisiaj u Prezydenta  i zapyta się co 

jest powodem takiej decyzji, dodał, że zmiana rozkładu jest nie tylko utrudnieniem dla 

mieszkańców, ale i dla dzieci z ZS w Pysznicy, które dojeżdżają z Rędzin do szkoły. Radna 

Pani Elżbieta Paluch wyjaśniła, że  „po konsultacjach społecznych i z samorządami” jest 

wypowiedzią Pani Prezes MZK, to nie zostało napisane przez dziennikarza. Radny Pietroniec 

zasugerował Wójtowi, że należałoby wyjaśnić tę wypowiedź przy rozmowie z Prezydentem. 

Wójt odpowiedział, że nie będzie tego wyjaśniał, ponieważ on nie ma wpływu na 

komunikację miejską,  wprost zaproponował tak jak na ostatniej sesji, aby rada  założyła 

dofinasowanie do komunikacji miejskiej, ponieważ będąc partnerami będzie można 

decydować na temat rozkładu jazdy. Radny Pietroniec  powiedział, że w myśl art. 31 ustawy 

o samorządzie gminnym Wójt reprezentuje  gminę i warto, żeby dbał o interes mieszkańców, 

należałoby przy rozmowie z Prezydentem zaznaczyć sprawę zmiany rozkładu w czasie 

trwania obowiązywania umowy jaką mieszkańcy zawarli na zakup biletów miesięcznych,  

należy zasygnalizować to jako jeden z problemów, po za tym, że zostały zlikwidowane kursy. 

Wójt odpowiedział, że nie będzie w imieniu mieszkańców skarżył MZK o odszkodowanie za 

bilet miesięczny, jest to indywidualna sprawa każdego mieszkańca, a także że nie będzie 

więcej podejmował tego tematu. Radna Paluch stwierdziła, że Wójt więcej nic nie zdziała u 

Prezydenta oraz że działanie Prezydenta jest dziwne, ponieważ to niedorzeczne aby w trakcie 

miesiąca zmieniać rozkład. Radny Pietroniec, żeby dobrze zostało zrozumiane jego przesłanie 

nawiązał do umowy o partnerstwie i równego traktowania naszej gminy. Wójt odpowiedział, 

że porozumienie  nie dotyczy  kursowania autobusów tylko konkretnego zadania, co do 

kursowania przypomniał, że Stalowa Wola żąda dofinasowania do kursów w kwocie 750 000 

zł rocznie. Nadmienił, że po przejściu ZMKS do MZK nic nie jest uzgadniane z gminą 

Pysznica. 

- radny Pan Łukasz Bajgierowicz zapytał o koszty zarządzania projektem. Wójt odpowiedział, 

że będzie to przedmiotem dalszych rozmów, ponieważ on jak i gmina Zaleszany nie zgadzają 

się obecny podział. 

Po dyskusji uchwała Nr XXV/141/2016 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

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

 

 



Ad 8.  

Informację o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Pysznica przedstawił Kierownik  

Gminnego  Zespołu  Obsługi  Szkół  i  Przedszkoli  Pan  Artur  Mierzwa.   

W dyskusji głos zabrali: 

- radny Pan Kazimierz Butryn w związku z zapowiadaną reformą szkolnictwa przywracjąca 

system 8-klasowy zapytał się  o warunki lokalowe w szkole podstawowej w Krzakach. 

Kierownik GZOSP odpowiedział, że na razie szcegółówo nie zastanawiano się na tym, 

ponieważ z tego co wiadomo reforma ma być odłożona rok albo dwa lata. Dodał, że nauka 

mogłaby być prowadzona na dwie zmiany. Radny Pan Kamil Kusmider nadmienił, że  z tego 

co się orientował jako Przewodniczący Rady Rodziców, w rozmowie z Panią Dyrektor to nie 

będzie problemu z baza lokalową  w szkole aby powrócic do systemu 8-klasowego. 

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

protokołu.  

 

Ad 10. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 Radna Pani Cecylia zwróciła uwagę na dwa problemy. Pierwszy to  rozjeżdżone 

pobocza  na skrzyżowaniach ulicy Folwarcznej z  ulicą Ziarny oraz ulicą Sikorskiego, 

na których znajdują się kamyki, które należałoby posprzątać, ponieważ łatwo 

spowodować w tym miejscu wypadek, zaznaczyła, że na skrzyżowaniu ulicy 

Folwarcznej z ulicą Ziarny problemem jest brak  wyznaczenia linii osi jezdni. Druga 

sprawa dotyczy parkingu przy przedszkolu, ponieważ radna na posiedzeniu Komisji 

Oświaty w związku z  mała liczbą miejsc parkingowych przy przedszkolu poprosiła 

Kierownika GZOSP, żeby pracownicy przedszkola parkowali samochody w innym 

miejscu niż wzdłuż ulicy Ziarny np. przy przepompowni, tylko należałoby utwardzić 

ten teren.  Radna poprosiła także o wyrównanie pobocza od skrzyżowania ulicy Ziarny  

z ulicą Wolności wzdłuż przedszkola. Z-ca Wójta odpowiedział, teren koło 

przepompowni  jest zamknięty i przekazany wyłącznie dla zakładu komunalnego, 

zaproponował, aby pracownicy  przedszkola parkowali na parkingu przy plebanii, w 

związku z tym poprosił Panią Dyrektor  Przedszkola aby zwrócić uwagę pracownikom 

w tej sprawie. Odnośnie rozjeżdżonych poboczy  na skrzyżowaniach ulicy 

Folwarcznej z ulicą Ziarny i Sikorskiego poinformował, że problem zostanie 

rozwiązany,  natomiast pobocza od skrzyżowania ulicy Ziarny z ulicą Wolności 

wzdłuż przedszkola, które są drogami powiatowymi należą do tego zarządcy.  

 Dyrektor Przedszkola w Pysznicy Pani Dorota Dąbrowska na prośbę 

Przewodniczącego Rady udzieliła informacji na temat funkcjonowania przedszkola  

w nowym budynku,  poruszyła także kwestię parkingu przed przedszkolem.  

Przewodniczący nadmienił, że temat parkingu przed przedszkolem poruszany był 

również na zebraniu wiejskim. 

 Radny Pan Kazimierz Butryn poprosił aby zwrócić uwagę także pracownikom ośrodka 

zdrowia by  parkowali samochody za budynkiem ośrodka, ponieważ przed budynkiem  

powinny być wolne miejsca parkingowe dla pacjentów.  

 

Ad 11. 

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

Na tym protokół zakończono. 

  

  Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                       

   Marta Gleich                                                                                      Józef Gorczyca 
 


