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PROTOKÓŁ NR VI/2019 

 z VI SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 27 lutego 2019 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. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1.  

Otwarcia nadzwyczajnej sesji o godz. 16:00 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie 

listy obecności radnych dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, 

informując, że w posiedzeniu bierze udział 13 radnych, ponieważ nowo wybrana radna Pani 

Magdalena Tkacz nie składała jeszcze ślubowania, natomiast radna Karolina Bąk jest nieobecna 

– nieobecność usprawiedliwiona. Wobec powyższego istnieje wymagane quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

Przewodniczący Rady w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Pysznica, które 

odbyły się w niedzielę 24 lutego i otrzymaniem obwieszczenia Komisarza wyborczego w 

Tarnobrzegu o wynikach wyborów zawnioskował o dodanie do porządku obrad następującego 

punktu: 

Pkt 2a – „Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej, która uzyskała mandat w wyborach 

uzupełniających w dniu 24 lutego 2019 r. oraz złożenie ślubowania przez radną”. 

Przewodniczący wyjaśnił, że z uwagi na to, że sesja zwołana jest na wniosek Wójta, który 

zawierał proponowany porządek obrad, zmiana wymaga zgody wnioskodawcy, w związku 

z powyższym zapytał Wójta czy wyraża zgodę. 

Po wyrażeniu zgody przez Wójta nowy porządek obrad został przegłosowany i przyjęty przez 

radnych jednogłośnie. 

Na prośbę Przewodniczącego Rady Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy 

Pani Beata Kuziora przedstawiła informację Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy 

o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pysznica, które odbyły się 24 lutego 2019 r. oraz 

wręczyła nowo wybranej radnej zaświadczenie o wyborze życząc owocnej pracy na rzecz 

lokalnej społeczniości. Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania, po czym radna złożyła 

ślubowanie wypowiadając „ślubuję” i “Tak mi dopomóż Bóg”. Po złożeniu ślubowania 

Przewodniczący złożył radnej gratulacje.  

 

Ad 2.  

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego Rady 

Gminy i przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
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Ad 3.  

Informację o działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach zlożył Wójt Gminy 

Łukasz Bajgierowicz  

W powyższym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia: 

 Nr 15/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pysznicy do załatwiania spraw i wydawania decyzji 

dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla 

świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni 

 Nr 16/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019; 

 Nr 17/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej; 

 Nr 18/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019; 

 Nr 19/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do ochrony 

lokalu obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Kłyżowie w czasie przerwy 

w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach 

uzupełniających do Rady Gminy Pysznica, zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. 

 Nr 20/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów 

sportowych; 

 Nr 21/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego; 

 Nr 22/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

 Nr 23/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami dotyczących 

zmian statutów sołectw na terenie Gminy Pysznica; 

 Nr 24/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń 

i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony 

cywilnej Gminy Pysznica w 2019 r. 

 

W dyskusji nad informacją Wójta głos zabrali: 

 radny Zygmunt Cholewiński zapytał, czy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie możliwe jest wzięcie dotacji czy 

pożyczki. Wójt odpowiedział, że zarówno z PROW-u jak i z WFOŚIGW jest możliwe 

pozyskanie dotacji. Radny zapytał, czy poza dofinasowaniem istnieje możliwość 

wzięcia pożyczki. Wójt odpowiedział, że tak. 

 radny Krzysztof Haliniak w kwestii planowanych inwestycji zapytał o planowany 

wariant otwartych stref aktywności, koszt inwestycji i wkład własny oraz czy na boisko 

wielofukcyjne jest już gotowa dokumentacja i pozwolenie na budowę. Wójt odnośnie 

otwarych stref aktywności ponformował. że w Brandwicy planowany jest wariant 

podstawowy, natomiast w Jastkowicach i Krzakach wariant rozszerzony, całość 

kosztorysowo będzie wynosić około 250 000 zł, z czego jest możliwość uzyskania  

50 % dofinansowania. Na pytanie dotyczące boiska wielofunkcyjnego odpowiedział, że 

prace projektowe dopiero się rozpoczną, inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia 

na budowę. Wystarczy tylko zgłoszenie, ponieważ będzie to modernizacja istniejącego 

już boiska. 
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Ad 4.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok omówiła Skarbnik Gminy 

Pani Elżbieta Śliwińska. 

W dyskusji głos zabrali: 

 radny Krzysztof Haliniak zapytał, na jakie konktretne zadanie zaplanowana jest kwota 

22 344,36 zł. Pani Skarbnik odpowiedziała, że na wykonanie projektu dotyczącego 

modernizacji infrastruktury sportowej o którym wcześniej mówił Wójt tj. na budowę 

boiska wielofumkcujnego przy szkole w Pysznicy i modernizację sali gimnastycznej 

wraz z wyposażeniem przy szkole w Jastkowicach. 

Po dyskusji uchwała Nr VI/34/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie. 

Ad 5. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach dyskusji nie było. 

 

Ad 6.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady VI nadzwyczajnej sesji 

o godz. 17:00. 

Głosowania w trakcie sesji odbywały się jako głosowania jawne imienne, protokoły głosowania 

stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:  Przewodniczący Rady Gminy: 

  

 Marta Gleich           Krzysztof Skrzypek 

 


