
PROTOKÓŁ NR XLIX/2022 

z XLIX SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 30 listopada 2022 r. 

 

W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.  

 

Porządek obrad sesji: 

 

 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 uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2023. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 

obowiązującą przy naliczaniu rodzicom zwrotu kosztów przewozu ucznia 

niepełnosprawnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych na terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne lub osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości wyższej niż określona w 

ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli  poszczególnych stopni awansu 

zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 

oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzeń  

i świadczeń, wynikających ze stosunku pracy. 

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

2023 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości 

podatku rolnego na rok 2023. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Pysznica do kategorii dróg 

gminnych. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brandwica-1”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Kłyżów Gmina Pysznica. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Studzieniec, gmina Pysznica 

na rzecz Gminy Pysznica. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Krzaki obręb ewidencyjny Kłyżów, Gmina Pysznica.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych 

położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica. 

16. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale  budżetowej Gminy Pysznica na rok 2022. 



18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Pysznica. 

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

21. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń 

majątkowych. 

22. Wolne wnioski i zapytania. 

23. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 15:00 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że w posiedzeniu 

bierze udział 14 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał. Przewodniczący Rady złożył wniosek o zmianę porządku obrad 

poprzez:  

 zmianę tytułu uchwały z punktu 8 na: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości, 

 zmianę tytułu uchwały z punktu 12 na: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kłyżów na 

rzecz Gminy Pysznica, 

 zmianę tytułu uchwały z punktu 13 na: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 

ewidencyjnym Studzieniec, Gmina Pysznica, na rzecz Gminy Pysznica. 

 zmianę tytułu uchwały z punktu 14 na: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzaki obręb 

ewidencyjny Kłyżów, Gmina Pysznica. 

 dodanie po punkcie 14 punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica, 

gmina Pysznica. 

 dodanie po obecnym punkcie 19 punktu: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 

petycji. 

Innych wniosków nie zgłoszono, więc Przewodniczący Rady poddał złożony wniosek pod 

głosowanie. Zmieniony porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 2. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego Rady 

Gminy. Protokół został przyjęty przez radnych bez uwag. 

 

Ad 3. 

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

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (34): 

 Zarządzenie Nr 179/2022  Wójta Gminy Pysznica z dnia 19 października 2022 r. w 

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 180/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 19 października 2022 r. w 

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 



 Zarządzenie Nr 181/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 19 października 2022 r. w 

sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu 

Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa w roku 2022.  

 Zarządzenie Nr 182/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 19 października 2022 r. w 

sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 183/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 24 października 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 

 Zarządzenie Nr 184/2022Wójta Gminy Pysznica z dnia 25 października 2022 r. w 

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 185/2022 Wójta Gminy Pysznica w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej. 

 Zarządzenie Nr 186/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 26 października 2022 r. w 

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.   

 Zarządzenie Nr 187/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 27 października 2022 r. w 

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 188/2022 Wójta Gminy Pysznica  z dnia 27 października 2022 r. w 

sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu 

Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa w roku 2022. 

 Zarządzenie Nr 189/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 października 2022 r. w 

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 190/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 października 2022 r. w 

sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19  na realizację zadania pn. "Wyplata rekompensat dla 

przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków 

dla podmiotów wrażliwych". 

 Zarządzenie Nr 191/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 192/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju 

Lokalnego Gminy Pysznica na lata 2022–2030. 

 Zarządzenie Nr 193/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 194/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 195/2022 Wójta Gminy Pysznica  z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie 

zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 

roku 2022. 



 Zarządzenie Nr 196/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze – inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych. 

 Zarządzenie Nr 197/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie 

przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Pysznica na 2023 rok oraz projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 198/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 199/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 

zmiany 

zarządzenia Nr 132/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie 

upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku 

węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji 

administracyjnych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku węglowego. 

 Zarządzenie Nr 200/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 

zmiany 

zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie 

upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku 

węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem 

decyzji administracyjnych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku 

węglowego. 

 Zarządzenie Nr 201/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 

zmiany 

zarządzenia Nr 135/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie 

upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku 

węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem 

decyzji 

administracyjnych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku węglowego. 

 Zarządzenie Nr 202/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Nr 136/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty 

dodatku 

węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem 

decyzji administracyjnych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku 

węglowego. 

 Zarządzenie Nr 203/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Nr 151/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty 

dodatku węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, 

z wyłączeniem decyzji administracyjnych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu 

dodatku węglowego. 



 Zarządzenie Nr 204/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 

upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w celu ustalenia prawa 

do dodatku węglowego. 

 Zarządzenie Nr 205/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Nr 162/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 21 września 2022 r. 

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty 

dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, 

a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, 

oraz do przekazywania informacji o przyznaniu tego dodatku. 

 Zarządzenie Nr 206/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Nr 164/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty 

dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, 

a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć (z wyłączeniem decyzji 

administracyjnych) oraz do przekazywania informacji o przyznaniu tego dodatku. 

 Zarządzenie Nr 207/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 Zarządzenie Nr 208/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 

sposobu przechowywania i dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek 

wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie gminy Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 209/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 

powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Stalowej Woli. 

 Zarządzenie Nr 210/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Nr 165/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty 

dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, 

a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć (z wyłączeniem decyzji 

administracyjnych) oraz do przekazywania informacji o przyznaniu tego dodatku. 

 Zarządzenie Nr 211/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 212/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 213/2022 Wójta Gminy Pysznica  z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie 

zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 

roku 2022. 

 

W trakcie wystąpienia Wójt poinformował: 

 o wybraniu w dniu 29 listopada oferty w ponowionym postępowaniu na wykonanie 

zadania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa 

Gmina”, 



  o otwarciu w dniu 28 listopada ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica w roku 2023”, 

 o unieważnieniu w dniu 10 listopada postępowania przetargowego pn.: „Budowa  

żłobko – przedszkola w miejscowości Pysznica”, 

 o podpisaniu w dniu 25 października umowy na doposażenie placu zabaw w Brandwicy 

przy ul. ISEP, 

 o podpisaniu w dniu 26 października umowy na doposażenie pomieszczeń domu 

wiejskiego w Brandwicy w meble kuchenne,  

 o podpisaniu w dniu 26 października umowy na doposażenie placu zabaw przy 

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy, 

 o podpisaniu w dniu 28 października umowy na przebudowy dróg gminnych w 

Pysznicy, 

 o podpisaniu w dniu 4 listopada umowy na przebudowę drogi wewnętrznej w Pysznicy 

w systemie "zaprojektuj i wybuduj”. 

 o podpisaniu w dniu 7 listopada  umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja 

stadionu sportowego w Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego, budowa 

kompleksu lekkoatletycznego”, 

 o podpisaniu w dniu 7 listopada umowy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, 

nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na sale 

zajęć specjalistycznych w bud. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach wraz  

z zagospodarowaniem terenu”, 

 o podpisaniu w dniu 8 listopada umowy na „Udzielenie kredytu długoterminowego dla 

Gminy Pysznica w 2022 roku” 

 o podpisaniu w dniu 18 listopada umowy na realizacje zadania pn.: Zagospodarowanie 

terenu wokół remizo – świetlicy”, 

 o podpisaniu w dniu 22 listopada umowy na „Zimowe utrzymanie dróg stanowiących 

własność Gminy Pysznica w roku 2022”, 

 o odbiorze w dniu 4 listopada instalacji alarmowej w pomieszczeniu budynku domu 

wiejskiego w Brandwicy,  

 o odbiorze w dniu 7 listopada zadania pn.: „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy 

świetlicy wiejskiej w Sudołach – etap II” 

 o przetargach na sprzedaż działek usługowych i mieszkaniowych na terenie gminy 

Pysznica, 

 o złożonych wnioskach mieszkańców na dodatek węglowy oraz dodatek do innych 

źródeł ciepła i o podpisaniu porozumienia na dystrybucję węgla z miastem Stalowa 

Wola,  

 o konferencji na temat drogi S74, 

 o kontynuacji weryfikacji technicznych w zakresie fotowoltaiki, 

 o zakończeniu prac realizowanych wspólnie z powiatem stalowowolskim oraz realizacji 

wspólnego z powiatem Stalowowolskim zadania dofinansowanego z „Polskiego Ładu” 

na przebudowę drogi w stronę Kłyżowa, 

 



Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2023 przedstawiła Sekretarz Gminy – Marta Pawleniak. 

Uchwała Nr XLIX/362/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

(14 głosów „za”) 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującą 

przy naliczaniu rodzicom zwrotu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego przedstawił 

Kierownik GZOSiP w Pysznicy - Artur Mierzwa.  

Uchwała Nr XLIX/363/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (14 głosów „za”) 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na 

terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań 

oświatowych przedstawił Kierownik GZOSiP. 

Uchwała Nr XLIX/364/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (14 głosów „za”) 

 

Ad 7. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzeń  i świadczeń, 

wynikających ze stosunku pracy przedstawił Kierownik GZOSiP.  

Uchwała Nr XLIX/365/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (14 głosów „za”) 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

przedstawiła Kierownik referatu podatków i opłat lokalnych – Celestyna Pawelic. W dyskusji 

głos zabrał Radny Marek Bis i Przewodniczący Rady, którzy odnieśli się do zaproponowanych 

podwyżek podatków. Głos zabrał również Wójt informując, że taka uchwała jest podejmowana 

po raz pierwszy w tej kadencji. Do tej pory od 2017 r. żaden z podatków nie został podniesiony. 

Jako Samorząd ponosimy coraz większe koszty, więc musimy te podatki chociaż w niewielkim 

stopniu podnieść. 

Radny Zygmunt Cholewiński, zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu uchwały należy usunąć 

określenie, że podjęcie uchwały jest „wysoce zasadne”. 

Po dyskusji Uchwała Nr XLIX/366/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (14 głosów „za”) 



 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości 

podatku rolnego na rok 2023 przedstawiła Kierownik referatu podatków i opłat lokalnych – 

Celestyna Pawelic.  

Uchwała Nr XLIX/367/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (14 głosów „za”) 

 

Ad 10. 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Pysznica do kategorii dróg 

gminnych przedstawił Zastępca Wójta – Witold Pietroniec. W dyskusji głos zabrał radny 

Zygmunt Cholewiński, pytając czy drogą gminną będzie całość ulicy Sosnowej. Zastępca 

Wójta odpowiedział, że ul. Sosnowa drogą gminną będzie tylko na odcinku objętym 

modernizacją, na działce 3256 w miejscowości Jastkowice. Radny Zygmunt Cholewiński 

zapytał czy nie ma konieczności zaliczenia również do dróg gminnych remontowanego 

łącznika do ul. 1000-lecia. Zastępca Wójta odpowiedział, że tamten remont drogi był 

pokrywany z innych środków i posiada inny numer ewidencyjny działki.  

Po dyskusji Uchwała Nr XLIX/368/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (14 głosów „za”) 

 

Ad 11. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Brandwica-1” przedstawiła Pani Beata Kuziora 

Kierownik Referatu Gospodarki. Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

Uchwała Nr XLIX/369/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (14 głosów „za”) 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Kłyżów na rzecz Gminy Pysznica przedstawiła Kierownik Referatu 

Gospodarki. Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

Uchwała Nr XLIX/370/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (14 głosów „za”) 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Studzieniec, gmina Pysznica na rzecz Gminy 

Pysznica przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki. Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

W dyskusji głos zabrał radny Zygmunt Cholewiński informując o historii własności 

przedmiotowej działki i budynku. Głos zabrał również Przewodniczący Rady i Radny Marek 

Bis w kontekście utrzymania i remontu budynku. Radny Kamil Kuśmider podkreślił, że 

budynek po przejęciu przez gminę ma służyć mieszkańcom sołectwa, które w obecnej chwili 

nie ma takiego obiektu. Wójt gminy podziękował Sołtysowi sołectwa Krzaki – Słomiana za 

udział w rozmowach dotyczących przejęcia tej nieruchomości od Stowarzyszenia Kobiet 

Słomianej. 



Po dyskusji Uchwała Nr XLIX/371/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (14 głosów „za”) 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w 

Krzaki, obręb ewidencyjny Kłyżów, gmina Pysznica przedstawiła Kierownik Referatu 

Gospodarki. Przestrzennej i Ochrony Środowiska. W dyskusji głos zabrał radny Zygmunt 

Cholewiński zauważając, że nie są to jedyne działki, które mają nieuregulowany stan prawny. 

Pani Kierownik odpowiedziała, że w ramach możliwości jest to sukcesywnie regulowane. 

Po dyskusji Uchwała Nr XLIX/372/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (14 głosów „za”) 

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych 

położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica przedstawiła Kierownik 

Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Radny Zygmunt Cholewiński 

zapytał, czy nabywana działka ma służyć w celu poszerzenia drogi. Pani Kierownik 

potwierdziła. 

Po dyskusji Uchwała Nr XLIX/373/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (14 głosów „za”) 

 

Przewodniczący Rady o godzinie 16:25 zarządził przerwę w obradach. 

Obrady zostały wznowione o godzinie 16:36.  

O godzinie 16:38 obrady opuścił radny Kamil Kusmider. 

Ad. 16 

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej 

dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego przedstawiła Skarbnik Gminy 

– Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XLIX/374/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (13 głosów „za). 

 

Ad. 17 

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2022 

przedstawiła Skarbnik Gminy – Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XLIX/375/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (13 głosów „za”). 

 

Ad. 18 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

przedstawiła Skarbnik Gminy – Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XLIX/376/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (13 głosów „za”). 

 

Ad. 19 



Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

przedstawiła Skarbnik Gminy – Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XLIX/377/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (13 głosów „za”). 

 

Ad. 20 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji przedstawił Przewodniczący Rady – Krzysztof 

Skrzypek. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Aleksandra Kuziora 

przedstawiła wypracowaną podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji opinię 

dotyczącą przedmiotowej petycji rekomendującą uznanie petycji za zasługującą na 

uwzględnienie. 

Uchwała Nr XLIX/378/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. (13 głosów „za”) 

 

Ad. 21 

Informację o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Pysznica przedstawił w sposób 

wyczerpujący Kierownik GZOSiP Artur Mierzwa podczas posiedzeń Komisji. Przewodniczący 

poprosił radnych o pytania i uwagi do informacji oraz złożył podziękowania i gratulacje dla 

nauczycieli i uczniów za pracę włożoną w osiągnięcie dobrych wyników w egzaminach. Radna 

Magdalena Tkacz także złożyła podziękowania dla dyrektorów szkół i nauczycieli w związku 

z działalnością edukacyjną i pozaedukacyjną realizowaną w szkołach.  

 

Ad. 22 

Informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożył Wójt Gminy Pysznica Łukasz 

Bajgierowicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Krzysztof Skrzypek. Z 

przedstawionych informacji wynika, że oświadczenia majątkowe zostały złożone poprawnie.  

 

Ad. 23 

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał Sołtys sołectwa Studzieniec - Mirosław Kata 

zgłaszając potrzebę związaną z wyrównaniem drogi w stronę Szwedów. Wójt odpowiedział, że 

jeżeli Nadleśnictwo dofinansuje tą inwestycję, to ta droga zostanie poprawiona. Wójt dodał też, 

że na zebraniu mieszkańcy sołectwa nie wskazali tej inwestycji jako priorytetowej, w związku 

z czym żadne inne środki nie zostały na to zadanie przeznaczone.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLIX sesji  

o godz. 17:03. 

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: 

 

Małgorzata Gomółka                                                                          Krzysztof Skrzypek 

 

 


