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1 PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PRZYCHOJEC – 16 WRZEŚNIA 2019 R. 

 P R O T O K Ó Ł 

Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PRZYCHOJEC 

odbytego w dniu 16 września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Przychojcu 

I. Zebranie rozpoczęło się o godz. 1900  i trwało do godz. 2045  

II. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa – 32 osoby  

oraz: 

 Wójt Gminy Leżajsk – Krzysztof Sobejko 

 Zastępca Wójta – Bolesław Pawlus 

 Poseł na Sejm RP – Mieczysław Miazga 

 Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Karol Ożóg 

 Członek Zarządu Powiatu – Krzysztof Trębacz 

 Przewodniczący Rady Powiatu – Adam Wylaź 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu – Marek Leszczak 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przychojcu – Janusz Pajączek 

III. Obradom  przewodniczył Sołtys wsi Przychojec – Adam Chudy, 

protokołował Jerzy Kołcz. 

IV. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w Zebraniu uczestniczy 29 mieszkańców,  

w związku z czym na podstawie § 20.1. Zebranie Wiejskie nie jest prawomocne do 

podejmowania uchwał, dlatego zarządził 15 minutową przerwę proponując wykorzystać 

ją na realizację sprawozdań z działalności Wójta, Sołtysa i Rady Sołeckiej.  

V. PORZĄDEK ZEBRANIA: 

1. Przedstawienie informacji nt. postępów prac związanych z wykonaniem stacji 

uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 

2. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Podjęcie uchwały ws. podziału funduszu sołeckiego na 2020 r. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 
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Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów:  

Głosowanie: 

 Za: 29 

 Przeciw: 0 

 wstrzymujących się: 0 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:  

POWITANIE UCZESTNIKÓW ZEBRANIA ORAZ WYBÓR PROTOKOLANTA ZEBRANIA 

Zebranie wiejskie rozpoczął Sołtys wsi Przychojec – Adam Chudy, witając Wójta Gminy 

Leżajsk – Krzysztofa Sobejko, Zastępcę Wójta – Bolesława Pawlusa, Zastępcę 

Przewodniczącego Rady Powiatu – Marka Leszczaka, Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Przychojcu – Janusza Pajączka oraz mieszkańców, którzy uczestniczyli w Zebraniu. 

Następnie Sołtys Adam Chudy poinformował, że Zebranie będzie protokołował Jerzy 

Kołcz. 

PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI NT. POSTĘPÓW PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM STACJI 

UZDATNIANIA WODY ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 

Informację przedstawił Sołtys Adam Chudy, który poinformował mieszkańców  

o dotychczasowych pracach wykonanych w ramach w/w zadania. Od momentu 

przekazania wykonawcy placu budowy odbyły się 2 rady budowy. Prace idą zgodnie  

z planem i harmonogramem. W ramach dobrej współpracy wykonawcy oraz inwestora – 

Stare Miasto Park Sp. z o.o. – zaplanowano (w porozumieniu z Ks. Proboszczem) 

wykonanie dodatkowego punktu poboru wody na cmentarzu parafialnym w Przychojcu, 

z którego będą mogli nieodpłatnie korzystać mieszkańcy na potrzeby utrzymania 

czystości na nagrobkach i w najbliższym otoczeniu. Sołtys Adam Chudy podziękował 

także mieszkańcom za życzliwe podejście do tematu i bardzo dobrą współpracę  

z wykonawcą w zakresie zebrania plonów na polach, przez które planowane było 

wykonanie wodociągu.  W międzyczasie na Zebranie dotarły 3 osoby, w związku  

z powyższym w dalszej jego części udział wzięło 32 mieszkańców. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY LEŻAJSK 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, który uzupełnił informację 

nt. remontu sieci wodociągowej. 

Poinformował, że na powyższe zadanie pozyskane zostało dofinansowanie z RPO 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-202, Oś Priorytetowa IV. Ochrona 

Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, Działanie 4.3. Gospodarka 

Wodno-Ściekowa. 

Wartość projektu: 5 366 227,16 zł 

Dofinansowanie: 1 826 222,89 zł 

Gmina Leżajsk ponadto ściśle współpracuje z Spółką Stare Miasto-Park, realizując 

wspólnie kilka zadań, m.in. kanalizacja w Brzózie Królewskiej. Wartość projektów 

oscyluje w kwocie ok. 40 mln zł. 

W trakcie wystąpienia Wójta Krzysztofa Sobejko na Zebranie dotarli: Poseł na Sejm RP 

Mieczysław Miazga, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg, Członek 

Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz oraz Przewodniczący Rady Powiatu 

Leżajskiego Adam Wylaź. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

Na początku wypowiedzi Adam Chudy przedstawił zakres kompetencji Sołtysa oraz 

Rady Gminy. Wyjaśnił szczegółowo, że Sołtys dysponuje jedynie środkami z funduszu 

sołeckiego, którymi rozporządza wg dyspozycji Zebrania Wiejskiego, zaś polityka 

finansowa gminy oparta jest o uchwałę budżetową, którą podejmują Radni Rady Gminy. 

To Radni decydują o przeznaczeniu środków z budżetu gminy na realizację zadań 

inwestycyjnych w danym roku. 

W okresie od wiosennego Zebrania Wiejskiego odbyły się 2 spotkania Rady Sołeckiej, 

podczas których wybrano Przewodniczącego Rady (jednogłośnie – Jerzy Kołcz) oraz 

omówiono zadania do realizacji w 2019 r. 
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W dalszej części poinformował o wydarzeniach sportowo-kulturalnych, które  

– w rekordowej ilości – miały miejsce w okresie kwiecień-wrzesień, czyli od momentu 

objęcia przez niego funkcji Sołtysa do chwili obecnej: 

 Rekolekcje Ruchu Czystych Serc – Parafia pw. Dobrego Pasterza w Przychojcu-

Łukowej (5-7 kwietnia) 

 Bezalkoholowy Piknik Rodzinny (9 czerwca) 

 Święto Kwitnącej Lipy (39 czerwca) 

 Jubileusz 40-lecia LKS „Jodła” Przychojec + Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy 

Leżajsk (7 lipca) 

 Turniej Piłkarski Oldbojów (28 lipca) 

 Dożynki Gminne (18 sierpnia) 

 Dożynki Ogólnopolskie w Częstochowie (31 sierpnia – 1 września) 

 Dożynki Powiatowe (8 września) 

 

Zadania inwestycyjne zrealizowane w tym roku to: 

 Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1241R (środki 

finansowe z 2018 r., realizacja zadania w 2019 r.) 

 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły oraz 

modernizacja budynku dawnej szkoły 

 Budowa drogi na terenie „Działki dla Młodych” 

 Remonty dróg polnych z funduszu sołeckiego na kwotę 39 676,40 zł 

 Remont budynku klubowego na stadionie (odświeżenie elewacji, odmalowanie 

szatni, wymiana mebli w pomieszczeniu dla sędziów) oraz utwardzenie placu 

 Projekt i wykonanie instalacji gazowej w budynku Remizy OSP (z terminem 

wykonania: 18 października br.) 

 Budowa altany rekreacyjnej przy Remizie OSP w ramach Podkarpackiego 

Programu Odnowy Wsi (termin rozliczenia zadania: 30 listopada br.) 

 

Sołtys Adam Chudy poinformował także, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego” 

Przychojec został zakwalifikowany (razem z 4 innymi jednostkami z terenu Gminy 

Leżajsk) do dofinansowania w kwocie ok. 40 000,00 zł na zadanie: Zakup 

umundurowania i rekwizytów dla straży grobowej (15 kompletów). 
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Termin realizacji zadania to 30 czerwca 2020, ale wyraził nadzieję, uda się je wykonać 

szybciej i już podczas najbliższych Świąt Wielkanocnych „Turki” z Przychojca wystąpią  

w nowym umundurowaniu. 

Kontynuując wypowiedź wyjaśnił obecność zaproszonych gości: Posła na Sejm RP 

Mieczysława Miazgi, Radnego Sejmiku Województwa – Karola Ożoga oraz 

przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Leżajsku: Członka Zarządu – Krzysztofa 

Trębacza, Przewodniczącego Rady Powiatu – Adama Wylazia oraz Zastępcy 

Przewodniczącego Rady Powiatu – Marka Leszczaka. 

Poinformował, że od kwietnia trwały intensywne starania ws. przebudowy drogi 

powiatowej nr 1241R na odcinku ul. Przy Torze do krzyża przy uroczysku „Stojadło” 

(odcinek ok. 800-850 m), które zakończyły się sukcesem. 

Podziękował osobom, które bardzo mocno zaangażowały się w realizację tego projektu,  

a byli to: Wójt Krzysztof Sobejko, Starosta Marek Śliż, Wicestarosta Lucjan Czenczek, 

Członek Zarządu Krzysztof Trębacz, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz 

Krawiec, Przewodniczący Rady Powiatu Adam Wylaź oraz Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Marek Leszczak. 

Przedstawił ponadto historię negocjacji pomiędzy 3 samorządami: Powiatem Leżajskim, 

Gminą Leżajsk oraz Miastem Leżajsk we wzajemnym partycypowaniu w kosztach. 

Wspomniany odcinek administracyjnie znajduje się na terenie Miasta Leżajsk, stąd próby 

rozmów z Burmistrzem Leżajska o wsparcie finansowe w realizacji w/w zadania, 

zakończone fiaskiem. 

W ramach przebudowy drogi powiatowej wymieniony zostanie także przepust 

drogowy za Szkołą Podstawową w Przychojcu, który – jak wykazały jego oględziny – jest 

popękany na całej długości. 

Ciężar sfinansowania całości zadania wzięły na swoje barki Gmina Leżajsk oraz 

Starostwo Powiatowe. Ogłoszony został już przetarg na jego realizację, która ma mieć 

miejsce jeszcze w tym roku. 

W dalszej części wypowiedzi Sołtys Adam Chudy podziękował obecnemu na Zebraniu 

Wiejskim Posłowi Mieczysławowi Miazga za wieloletnie wspieranie imprez i wydarzeń 

realizowanych na terenie Przychojca: Pikników Bezalkoholowych, Dyktand o Złote Pióro 
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Wójta Gminy Leżajsk czy turniejów piłkarskich. Szczególne wyrazy podziękowania złożył 

za pomoc rzeczową i finansową przy organizacji tegorocznych Dożynek Gminnych. 

Wójt Krzysztof Sobejko dołączył do podziękowań dla Posła Miazgi oraz Radnego 

Karola Ożoga, podkreślając ich pomoc i wsparcie dla wielu inicjatyw podejmowanych 

przez Gminę Leżajsk. 

Poseł Mieczysław Miazga w krótkim wystąpieniu podsumował swoją dotychczasową 

działalność jako parlamentarzysty w mijającej kadencji i zachęcił do zadawania pytań. 

Władysław Muskus poprosił o pomoc w realizacji zadania, jakim jest położenie asfaltu 

na drodze do przysiółka „Baranówka”. Poseł Miazga poinformował, że samorząd gminny 

może starać się o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. Sołtys Adam Chudy dodał, że obie drogi prowadzące na „Baranówkę” 

zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach tzw. „dróg popowodziowych”. Pozytywną 

weryfikację przeszła jedna z nich. By jednak te środki mogły zostać uruchomione straty 

oszacowane przez komisję z Urzędu Wojewódzkiego muszą przekroczyć kwotę 1 mln zł, 

zaś na ten moment przekraczają niewiele ponad 500 tyś zł. Zapewnił mieszkańców tej 

części Przychojca, że wybudowanie drogi asfaltowej do ich domostw jest dla niego bardzo 

ważne i w porozumieniu z Wójtem będą czynione starania w tym temacie. 

Zbigniew Pyż zapytał co z odszkodowaniami za straty spowodowane w rolnictwie przez 

dziki oraz jaki jest aktualny stan, jeśli chodzi o zagrożenie ASF. 

Poseł Mieczysław Miazga zaprosił wszystkich zainteresowanych na spotkanie dot. 

rozprzestrzeniania się ASF, które odbędzie się w Kuryłówce w dniu 24 września. Na tym 

spotkaniu będą obecni przedstawiciele kół łowieckich, dlatego będą również poruszane 

tematy związane ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę leśną. 

Poseł Mieczysław Miazga podziękował mieszkańcom za wysłuchanie jego wystąpienia  

i poinformował, że musi udać się na następne spotkanie. Razem z nim salę opuścił Radny 

Karol Ożóg oraz przedstawiciele Powiatu – Krzysztof Trębacz i Adam Wylaź. 

Następny temat, który szczególnie dotyczy mieszkańców Przychojca to kwestie związane 

z brakiem połączeń autobusowych do Leżajska. Sołtys Adam Chudy przedstawił 

najważniejsze założenia „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej”: dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra. 
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Jednocześnie organizator (samorząd terytorialny) będzie zobowiązany dopłacić do kwoty 

deficytu na danej linii komunikacyjnej nie mniej niż 10 proc. ze środków własnych. Takie 

zapisy sprawiają, że bardzo trudno jest znaleźć przewoźnika, których mógłby świadczyć 

usługi przewozowe na trasie Przychojec – Leżajsk. Wójt Krzysztof Sobejko zapewnił,  

że są czynione starania, by rozwiązać ten problem. Gmina Leżajsk wspólnie z Powiatem 

planuje złożyć w październiku wniosek w ramach wspomnianego „Funduszu”. 

Poinformował, że Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu posiada na stanie  

2 samochody do przewozu osób i jest rozważane takie rozwiązanie, aby to CIS dowoził 

mieszkańców do Leżajska. By móc jednak świadczyć usługi transportowe należałoby 

zmienić statut organizacji, gdyż na ten moment nie może ona wykonywać takich działań. 

Adam Hozer zapytał, czy Gmina Leżajsk dopłaca do dowozu uczniów z Przychojca do 

innych szkół. Wójt Krzysztof Sobejko potwierdził, że jest taki kurs – do Starego Miasta. 

Adam Hozer zapytał, czy w związku z powyższym nie można połączyć kursu szkolnego  

z możliwością przewozu mieszkańców. Wójt Krzysztof Sobejko poinformował, że 

przewozy szkolne są organizowane w ramach tzw. „przewozu zamkniętego” i nie ma 

możliwości, by inne osoby także mogły podróżować razem z uczniami, gdyż nie zezwala 

na to prawo. 

PODJĘCIE UCHWAŁY WS. PODZIAŁU FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 R. 

Sołtys Adam Chudy zzaproponował, by wzorem lat ubiegłych środki z funduszu 

sołeckiego przeznaczyć na remonty cząstkowe dróg.  

Przypomniał, że na terenie miejscowości jest jeszcze sporo dróg, które wymagają 

naprawy. Wobec braku innych propozycji przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie: 

 Za: 31 

 Przeciw: 0 

 Wstrzymujących się: 1 

Uchwała Zebrania Wiejskiego ws. podziału funduszu sołeckiego na 2020 r. stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu i jest jego integralną częścią. 
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ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI 

Stanisław Berestka zapytał co z ogrodzeniem placu zabaw przy Remizie OSP oraz  

z budową chodnika koło bloków i problemem z tworzeniem się zastoisk wodnych podczas 

ulewnych opadów deszczu na drodze wjazdowej do bloków. 

Sołtys Adam Chudy poinformował, że po zakończeniu całości prac na placu przy Remizie 

OSP planowane jest zrekultywowanie terenu oraz ogrodzenie całości terenu. Zastępca 

Wójta Bolesław Pawlus oznajmił, że najpierw trzeba opracować koncepcję i plan 

przyszłościowy dotyczący organizacji ruchu na drodze od sklepu do tzw. „Działki dla 

Młodych”, która będzie zawierać także kwestie związane z budową chodnika oraz 

przebudową drogi. 

Mieszkańcy zawnioskowali o zmianę lokalizacji tablicy „Nordic Walking”, która 

ogranicza widoczność przy wyjeździe z drogi od strony kościoła. 

Poruszony został także temat drogi na tzw. „Wale” – brak możliwości zawracania. 

Adam Hozer zapytał jak wygląda sytuacja w miejscowej szkole. Wójt Krzysztof Sobejko 

zapewnił, że nie ma tematu likwidacji szkoły. Sytuację finansową placówki mocno ratuje 

Dom Dziennego Pobytu „Senior+”, który wziął na swoje barki znaczne koszty związane  

z utrzymaniem budynku. Przypomniał, że aby szkoła mogła nadal prawidłowo 

funkcjonować konieczna jest ścisła współpraca Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz 

Rodziców. 

Maria Turek zawnioskowała o postawienie lampy ulicznej na drodze w kierunku do 

Starego Miasta, argumentując to względami bezpieczeństwa ze względu na odbywające 

się tam „imprezy” organizowane przez młodzież. Poprosiła także o postawienie tablicy 

informacyjnej koło jej domu. W dalszej części wypowiedzi podniosła temat 

zamontowania lustra drogowego przy wyjeździe z drogi koło Państwa Cybulak.  

Adam Hozer zapytał wg którego statutu jest zorganizowane Zebranie Wiejskie. Sołtys 

Adam Chudy odpowiedział, że według nowego Statutu, który Rada Gminy uchwaliła  

2 lipca 2019 r. dla wszystkich sołectw z terenu Gminy Leżajsk. Przypomniał, że wszyscy 

Radni obecni na tej sesji – w tym także Adam Hozer – zagłosowali za uchwaleniem nowych 

statutów, nie zgłaszając żadnych uwag. 
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Adam Hozer powiedział, ze doszły go słuchy, iż Wojewoda Podkarpacki zakwestionował 

treść statutów i stąd ma wątpliwości, czy są one ważne. 

Sołtys Adam Chudy odpowiedział, że Biuro Prawne Wojewody dokonało analizy treści 

statutów i wykreśliło kilka nieistotnych paragrafów, które i tak nie miały zastosowania  

w praktyce. Wykreślono m.in. zapis mówiący o tym, że Sołtys jest członkiem Rady 

Sołeckiej oraz paragraf mówiący o tym, że Sołtys reprezentuje Sołectwo  

w postępowaniach sądowych (Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, dlatego też taki 

zapis był „martwy”). Zdecydowana większość zapisów statutów nie uległa zmianie, 

dlatego też ich ujednolicone wersje zostały zaakceptowane przez Biuro Prawne 

Wojewody i są powszechnie obowiązujące. Wyraził także zdziwienie, że podczas Sesji 

Rady Gminy Adam Hozer nie miał żadnych zastrzeżeń oraz pytań odnośnie treści 

statutów, a teraz ma sporo wątpliwości. Podsumowując dodał, że w przypadku dalszych 

obiekcji odnośnie statutów pytania należy kierować bezpośrednio do  Biura Prawnego 

Wojewody, które z pewnością szczegółowo odpowie na wszelkie zagadnienia z tym 

związane. 

Zbigniew Pyż zapytał co z budową parkingu przy szkole. Wójt Krzysztof Sobejko 

odpowiedział, że odbyła się wizja lokalna w terenie, podczas której projektant dokonał 

niezbędnych oględzin i pomiarów. Dzień po tym zdarzeniu do Zarządu Dróg Powiatowych 

wykonany został telefon z „donosem”, że Gmina nielegalnie buduje parking. By rozwiać 

więc wszelkie wątpliwości związane z wykonaniem tej inwestycji zlecone zostało 

wykonanie pełnej dokumentacji, mimo, że prawo budowlane tego nie wymagało.  

W związku z powyższym cała procedura uległa znacznemu wydłużeniu i trzeba się 

uzbroić w cierpliwość. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Leszczak podziękował za zaproszenie na 

Zebranie Wiejskie oraz za głosy, które uzyskał od mieszkańców Przychojca podczas 

wyborów samorządowych. Zapewnił, że nadal będzie wspierał Przychojec i Gminę 

Leżajsk w realizacji zadań wykonywanych wspólnie z Powiatem. 

Na zakończenie głos zabrał Sołtys Adam Chudy, dziękując zaproszonym gościom oraz 

mieszkańcom za uczestnictwo w Zebraniu. 
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Załączniki: 

 Uchwała ws. podziału funduszu sołeckiego na 2020 r. 
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11 PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PRZYCHOJEC – 16 WRZEŚNIA 2019 R. 

 
 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przychojec 

z dnia 16 września 2019 r. 

 
w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok 

 
            Na podstawie art. 5 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim  

(Dz. U. 2014 poz. 301) oraz § 7 pkt 1 i  § 22 Statutu Sołectwa Przychojec, uchwalonego 

Uchwałą Nr 61/2019 Rady Gminy Leżajsk z dnia 2 lipca 2019 r. – Zebranie Wiejskie 

Sołectwa Przychojec postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się wniosek o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego 

w budżecie gminy na rok 2020 w wysokości 40 856,10 zł, na: 

 Remonty cząstkowe dróg – 40 856,10 zł 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wyniki głosowania: 

 Za:   31 mieszkańców 

 Przeciw:     0 mieszkańców 

 Wstrzymało się:    1 mieszkaniec 

 Nie głosowało:    0 mieszkańców 

  

                     Sołtys sołectwa 

                  ….……………………………  
                              (podpis i pieczątka sołtysa) 

Uchwała Nr 4/2019 


