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PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PRZYCHOJEC

odbytego w dniu 13 września 2016 r.
I.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 1900 i trwało do godz. 2030.

II.

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności – 33 osoby
oraz:
Wójt Gminy Leżajsk – Krzysztof Sobejko
Zastępca Wójta – Bolesław Pawlus
Dyrektor SP Przychojec – Janusz Pajączek

III.

Obradom przewodniczył: sołtys wsi Przychojec – Franciszek Szewczyk,
na protokolanta został wybrany: Władysław Plichta.
Przewodniczący Zebrania przedstawił proponowany porządek Zebrania:

Porządek zebrania:
1. Przedstawienie informacji nt. budowy sieci światłowodowej w m. Przychojec
2. Sprawozdanie z działalności Wójta.
3. Wyrażenie opinii ws. zamiaru likwidacji przez PKS Sp. z o.o. kursów
autobusowych na trasie Leżajsk – Przychojec – Leżajsk.
4. Podjęcie uchwały ws. podziału funduszu sołeckiego na 2017 r.
5. Zapytania i wolne wnioski.
Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów:
Za:
Przeciw:

33
0

Wstrzymało się: 0
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IV.

Przewodniczący zebrania stwierdził, iż ze względu na niewystarczającą

frekwencję zebranie wiejskie nie jest prawomocne do podejmowania uchwał,
w związku z powyższym zarządził przerwę w obradach, wykorzystując ją na
zapoznanie się z prezentacją nt. budowy sieci światłowodowej w Przychojcu,
przygotowaną przez firmę Enformatic Sp. z o.o. z Rzeszowa. Przedstawiciele firmy
przekazali informacje nt. wspomnianej inwestycji. Omówiony został plan wspomnianej
inwestycji, koszty jej realizacji oraz możliwości podłączenia nieruchomości do
światłowodów. W przypadku korzystania z pakietu internet+tv kablowa (ponad
100 kanałów) miesięczny koszt wynosić będzie ok. 50 zł. Jeżeli inwestor nie natrafi na
przeszkody w postaci braku zgody mieszkańców na podwieszenie linii na istniejącej
podbudowie słupów elektrycznych (w taki właśnie sposób będą montowane
światłowody) to jest duża szansa na to, by ta inwestycja została zrealizowana już
w tym roku.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:
Zebranie zostało wznowione w II terminie i wg zapisów Statutu Sołectwa Przychojec
było prawomocne.
Na początku głos zabrał Wójt Krzysztof Sobejko. Poinformował on, że w 2016 r.
budżet Gminy wynosi ok. 65 000 000 zł. Jedną z najważniejszych inwestycji
zrealizowanych w tym roku w Przychojcu było wykonanie drogi powiatowej
Przychojec – Łukowa. Do tego zadania Gmina Leżajsk dołożyła Powiatowi ponad
300 000 zł. Wspomniał także, że należy zastanowić się nad zmianą zasad wspierania
inwestycji Starostwa dotyczących budowy i remontów dróg powiatowych oraz
chodników przy tych drogach. Zdaniem Wójta oraz Radnych Rady Gminy należy
najpierw skupić się na zadaniach własnych gminy, a dopiero w dalszej kolejności
wspierać finansowo inwestycje powiatu. Dodał także, że będzie domagał się od
Starosty dofinansowania w wysokości 50% do kontynuacji budowy chodnika przy
drodze powiatowej (od sklepu do tzw. „Górki).
Poinformował także, że droga na „Baranówkę” została wytypowana do zgłoszenia
na dofinansowanie z tzw. „schetynówek”. Zostanie złożony stosowny wniosek w tej
sprawie.
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W dalszej części swojej wypowiedzi przekazał szczegółowe informacje nt. budżetu
miejscowości:
Koszt funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Przychojcu wynosi 806 985 zł, co
daje kwotę 20 174 zł na jednego ucznia i jest to kwota najwyższa w gminie.
Do szkoły uczęszcza średnio 40 uczniów.
Na sport dotację otrzymał klub LKS Jodła Przychojec – 17 000 zł
Na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży dotację otrzymał LKS
w kwocie 3 000 zł
Dwoje dzieci uczestniczyło w kolonii letniej.
Pomoc społeczna (świadczenia udzielone mieszkańcom Przychojca w okresie
od I do VII 2016 r.):


Zasiłki stałe i okresowe (6 rodzin) – ponad 11 000 zł



Dożywianie dzieci (12 rodzin) – 11 244 zł



W DPS przebywa jeden mieszkaniec. Koszt utrzymania, to kwota ponad
26 000 zł



Świadczenia rodzinne (63 rodziny) – 189 189 zł



Świadczenia wychowawcze (65 rodzin) – 259 269 zł



Gminna Karta Dużej Rodziny – 8 rodzin



Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – 8 rodzin

Następnie Sołtys Franciszek Szewczyk przedstawił informację PKS Sp. z o.o.
w Leżajsku o zamiarze likwidacji kursów autobusowych do Przychojca. Obecni
na Zebraniu mieszkańcy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec takich planów. Ignacy
Półćwiartek

pokreślił,

że

w

przypadku

likwidacji

wspomnianych

połączeń

komunikacyjnych ich przywrócenie w przyszłości będzie niemożliwe, dlatego należy
zrobić wszystko, by temu zapobiec.
Przyjęto w tym temacie Opinię Zebrania Wiejskiego, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Przyjęcie Opinii Zebrania Wiejskiego wyrażającej sprzeciw wobec zamiaru likwidacji
kursów autobusowych na trasie Leżajsk – Przychojec – Leżajsk
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Wyniki głosowania:
Za:

33

Przeciw:

0

Wstrzymało się: 0
Opinia w sprawie pisma Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
w Leżajsku o zamiarze likwidacji kursów autobusowych stanowi załącznik do
niniejszego protokołu i jest jego integralną częścią.

PODJĘCIE

ZEBRANIA WIEJSKIEGO
SOŁECKIEGO NA 2017 R.
UCHWAŁY

W SPRAWIE PODZIAŁU FUNDUSZU

Kolejny poruszany temat to podział środków z funduszu sołeckiego na 2017 r.
Sołtys Franciszek Szewczyk zaproponował następujący wariant:


zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych z przeznaczeniem na
pielęgnację zieleni na terenie miejscowości:



remonty cząstkowe dróg:

3 000,00 zł
23 781,70 zł

Wobec braku innych propozycji przystąpiono do głosowania:
Za:

33

Przeciw:

0

Wstrzymało się: 0
Uchwała została przyjęta.
Uchwała ws. podziału funduszu sołeckiego na 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego
protokołu i jest jego integralną częścią.

ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
Józef Zagaja zapytał o działania Gminy Leżajsk związane ze zwalczaniem barszczu
Sosnowskiego. Wójt Krzysztof Sobejko wyjaśnił, że już rok temu była szansa na
pozyskanie znacznych środków finansowych na ten cel. Warunek był tylko jeden
– zgoda wszystkich mieszkańców – właścicieli działek, na których występuje ta bylina
– na wejście w teren celem podjęcia działań związanych z likwidacją barszczu. Tylko
kompleksowe zwalczanie tej rośliny ma sens. Wobec braku zgody jednego z właścicieli
wniosek o dofinansowanie tego działania nie został rozpatrzony pozytywnie.
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Poruszono także temat budowy drogi od „Zabłocisk” do „Kapliczki” (do drogi
krajowej nr 77).
Przewodniczący Zebrania zaproponował, by mieszkańcy w głosowaniu wybrali
priorytetową inwestycję do realizacji w 2017 r. Do wyboru były dwie propozycje:
kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej (od sklepu do „Górki”) oraz
budowa drogi asfaltowej od „Zabłocisk” do „Kapliczki”.
Wyniki głosowania:
Droga od „Zabłocisk” do „Kapliczki” – 19 mieszkańców
Kontynuacja budowy chodnika – 6 mieszkańców
Wstrzymało się – 8 mieszkańców
W wyniku głosowania zdecydowano, że najważniejszą inwestycją do realizacji
w 2017 r. będzie budowa drogi – łącznika z drogą krajową nr 77.
Wójt Krzysztof Sobejko poinformował także, że jest już gotowy wstępny projekt
podziału terenów za „Blokami” z przeznaczeniem na place budowlane. Zaapelował
jednocześnie do użytkowników działek o składanie do Urzędu Gminy pism
z wnioskiem o bezprzetargowe wydzierżawienie dotychczas użytkowanych ogródków
działkowych
Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec braku dalszych pytań zebranie zostało
zakończone o godz. 2030.
Załączniki:
Opinia Zebrania Wiejskiego ws. pisma Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej Sp. z o.o. w Leżajsku o zamiarze likwidacji kursów
autobusowych
Uchwała Zebrania Wiejskiego ws. podziału funduszu sołeckiego na 2017 r.
Lista obecności
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Opinia Nr 1/2016
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przychojec
z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie pisma Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
w Leżajsku o zamiarze likwidacji kursów autobusowych
Na podst. § 7 pkt 1-3 Statutu Sołectwa Przychojec, uchwalonego Uchwałą nr
XLIII/315/2006
Rady Gminy Leżajsk z dnia 2 lutego 2006 r.

§1

Zebranie Wiejskie Sołectwa Przychojec negatywnie opiniuje pismo
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Leżajsku z dnia
2016-08-30, sygnatura: PKS/L-1/82/2016 o zamiarze likwidacji kursów
autobusowych na trasie:


PRZYCHOJEC – LEŻAJSK Z GODZ. 07:10



LEŻAJSK – PRZYCHOJEC Z GODZ. 12:50



PRZYCHOJEC – LEŻAJSK Z GODZ. 13:00
§2

Treść Opinii podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Leżajsk.
§3
Powyższa Opinia została przyjęta w głosowaniu jawnym:


Za:

33 mieszkańców



Przeciw:

0 mieszkańców



Wstrzymało się:

0 mieszkańców
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Opinia Zebrania Wiejskiego:
Przychojec z racji położenia geograficznego jest bardzo zależny od przedmiotowej
linii autobusowej. Poprzez jej likwidację mieszkańcy stracą bezpośrednie połączenie
komunikacyjne z Leżajskiem, co będzie szczególnie uciążliwe dla osób starszych oraz
młodzieży szkolnej. Zbliżający się okres zimowy tylko pogłębi problem z dojazdem do
szkół, przychodni lekarskich, czy urzędów.
Jako mieszkańcy opowiadamy się przeciwko planowanym negatywnym
zmianom w komunikacji. Liczymy na uwzględnienie powyższych argumentów i dialog
z nami przed podjęciem tak znaczących dla nas decyzji.
Aby zmniejszyć koszty funkcjonowania wspomnianych kursów zasadne byłoby
wysyłanie mniejszych busów zamiast dużego autokaru.
Alternatywą jest także zmiana, a konkretnie – wydłużenie trasy. Ze względu
na modernizację drogi powiatowej Przychojec – Łukowa istnieje możliwość
zorganizowania dogodnych kursów przez Przychojec do Nowej Sarzyny np. na trasie
Kuryłówka – Stare Miasto – Leżajsk – Przychojec – Łukowa – Ruda Łańcucka – Nowa
Sarzyna.
Nowe połączenie komunikacyjne pomiędzy czterema gminami (Kuryłówka,
Gmina Leżajsk, Miasto Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna) z pewnością byłoby
ciekawą i atrakcyjną opcją dla wielu mieszkańców z terenu Powiatu Leżajskiego,
dodatkowo Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Leżajsku zyskałoby
w oczach pasażerów jako firma przewozowa wychodząca naprzeciw oczekiwaniom
pasażerów, szukająca nowych rozwiązań i połączeń.
Jeżeli utrzymanie dotychczasowych kursów będzie niemożliwie to w celu
zabezpieczenia potrzeb przewozowych mieszkańców prosimy o podjęcie działań ws.
skierowania ofert do innych przewoźników świadczących usługi w ramach transportu
zbiorowego oraz podjęcie rozmów, aby uzupełnić luki w rozkładach jazdy i wyjść
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Oprócz linii Leżajsk-Przychojec-Leżajsk zagrożone są także inne kursy na terenie
Gminy Leżajsk. Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja wymaga wspólnych działań
samorządu Gminy Leżajsk oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
celem wypracowania kompleksowego rozwiązania problemów komunikacji zbiorowej,
dlatego zwracamy się z prośbą o pilne podjęcie tematu, by w/w kwestia została
uregulowana jak najszybciej.
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Uchwała Nr 5/2016
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przychojec
z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego
Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. 2014 poz. 301), § 7 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Przychojec,
uchwalonego Uchwałą nr XLIII/315/2006 Rady Gminy Leżajsk z dnia 2 lutego 2006 r.
– Zebranie Wiejskie Sołectwa Przychojec postanawia, co następuje:
§1
Uchwala się wniosek o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego
w budżecie gminy na rok 2017 w wysokości 26 781,70 zł, na:


Remonty cząstkowe dróg:

23 781,70 zł



Zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych:
§2

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania:


Za:

33 mieszkańców



Przeciw:

0 mieszkańców



Wstrzymało się:

0 mieszkańców
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3 000,00 zł

