
PROTOKÓŁ NR XLVI/2022 

z XLVI SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 28 lipca 2022 r. 

 

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

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pysznica”. 

3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Pysznica w rejonie ulicy Komunalnej w drodze przetargu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Pysznica w rejonie ulicy Słotwiny w drodze przetargu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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

2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Pysznica. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 14:32 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

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

bierze udział 13 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty przez radnych bez 

uwag. 

 

Ad 2. 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Skrzypek w związku z pierwszą rocznicą śmierci 

poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego Dyrektora szkoły w Jastkowicach 

Bogdana Dziuby. Następnie Laudację na Jego cześć odczytał Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy – Zygmunt Cholewiński. Uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Pysznica” dla ś.p. Bogdana Dziuby przedstawił Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Skrzypek.  

Uchwała Nr XLVI/347/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

Uroczystego wręczenia Aktu Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pysznica” na ręce 

małżonki odznaczonego, Pani Danuty Dziuby dokonali: Przewodniczący Rady Gminy – 

Krzysztof Skrzypek, Wójt Gminy – Łukasz Bajgierowicz oraz Wiceprzewodniczący Rady 



Gminy – Zygmunt Cholewiński. Pani Danuta Dziuba w swoim wystąpieniu złożyła na ręce 

Wójta Łukasza Bajgierowicza podziękowanie za to szczególne odznaczenie.  

 

Następnie Wójt złożył gratulacje obecnym na sesji Lektorom z parafii pw. Przemienienia 

Pańskiego w Jastkowicach, za zdobycie tytułu Mistrzów Polski w Mistrzostwach Polski 

Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce nożnej które odbyły się w Kołobrzegu. Wójt przekazał 

wyrazy uznania dla Ks. Rafała Kusiaka, który przygotowywał drużynę do rozgrywek oraz 

podziękował Panu Mieczysławowi Sowie i Pani Sylwii Sowie za wsparcie drużyny podczas 

turnieju. Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Krzysztofem Skrzypkiem, wręczyli 

młodym piłkarzom drobne upominki.  

Wójt wraz z Przewodniczącym Rady wręczył również statuetkę dla Barbary Laby, która 

w I Memoriale Biegowym im. Bogdana Dziuby zajęła 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej, 

ale ze względów organizacyjnych nie otrzymała wyróżnienia. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Skrzypek o godzinie 14:56 ogłosił 

krótką przerwę techniczną. 

 

Ad 3. 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Skrzypek wznowił obrady o godzinie 15:00, 

a następnie odczytał protokół z XLV Sesji Rady Gminy Pysznica. Protokół został przyjęty 

przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 4. 

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

Łukasz Bajgierowicz. W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (15): 

 Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 30 czerwca 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 110/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 111/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie powołania 

Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 113/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lipca 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 114/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania 

Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania  o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach. 

 Zarządzenie nr 116/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej 



Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. 

 Zarządzenie nr 118/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie nr 119/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 121/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022 

 Zarządzenie Nr 122/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 21 lipca 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 123/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 25 lipca 2022 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

W trakcie wystąpienia Wójt poinformował: 

 o nierozstrzygniętych konkursach na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Pysznicy i konieczności wyłonienia z grona pedagogicznego osób 

pełniących obowiązki dyrektorów w tych szkołach, 

 o ogłoszeniu w dniu 11 lipca postępowania przetargowego na zadanie publiczne pn: 

„Budowa żłobko – przedszkola w miejscowości Pysznica”, 

 o otwarciu w dniu 14 lipca ofert na zadanie publiczne pn.: „Modernizacja stadionu 

sportowego w Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu 

lekkoatletycznego”, 

 o otwarciu w dniu 22 lipca ofert na zadanie publiczne pn.: „Przebudowa gminnej 

oczyszczalni ścieków w Jastkowicach”, 

 o podpisaniu w dniu 11 lipca umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie 

budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 110 000 zł , 

 o kontynuacji prac przy modernizacji drogi powiatowej, budowie chodnika i ścieżki 

pieszo – rowerowej na odcinkach dróg: Pysznica – Piskorowy Staw, Słomiana - Krzaki,  

 o unieważnieniu i ponownym ogłoszeniu przetargu przez powiat niżański na wspólne 

zadanie z Gminą Pysznica przy modernizacji drogi powiatowej na to zdanie w dniu 18 

lipca, 

 o zaplanowanym na dzień 3 września „Drugim Biegu Miejscami Pamięci - Kochany 

2022”,  

 o zaplanowanej na dzień 29 lipca wideokonferencji na temat postępów projektowych 

dotyczących budowy drogi wojewódzkiej 855,  

 

Ad 5. 



Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: 

pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i 

doradców zawodowych przedstawił Kierownik GZOSiP w Pysznicy Pan Artur Mierzwa. 

Po dyskusji Uchwała Nr XLVI/348/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych 

w miejscowości Pysznica w rejonie ulicy Komunalnej w drodze przetargu przedstawiła Pani 

Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

Uchwała Nr XLVI/349/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 7. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych 

w miejscowości Pysznica w rejonie ulicy Słotwiny w drodze przetargu przedstawiła Pani Beata 

Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Skrzypek pytając o planowany 

termin ogłoszenia przetargu. Pani Kierownik odpowiedziała, że planowany termin to koniec 

września. 

Po dyskusji Uchwała Nr XLVI/350/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 8.  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła Skarbnik 

Gminy. 

Uchwała Nr XLVI/351/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 9. 

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

przedstawiła Skarbnik Gminy.  

Uchwała Nr XLVI/352/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 10. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Uchwała Nr XLVI/353/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 11. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach glos zabrał Radny Marek Bis pytając Wójta o charakter 

udziału gminy w wideokonferencji w sprawie drogi wojewódzkiej 855 oraz możliwość obejrzenia 

wideokonferencji w terminie późniejszym. Wójt odpowiedział, że z wideokonferencji będzie 

sporządzona notatka służbowa, która zostanie przekazana do gminy.  

Radny Jacek Dybka zapytał czy moc instalacji fotowoltaicznych realizowanych w ramach 



projektu parasolowego będzie zróżnicowana dla indywidualnych odbiorców. Wójt odpowiedział, 

że moc instalacji będzie zróżnicowana zgodnie z tym, o jaką wnioskowali mieszkańcy. 

 

Ad 12. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLVI sesji  

o godz. 15:44. 

Głosowania w trakcie sesji odbywały się, jako głosowania jawne. Protokoły głosowania stanowią 

załączniki do niniejszego protokołu. Na tym protokół zakończono.  

 

 

Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy:  

 

Małgorzata Gomółka                                                                       Krzysztof Skrzypek  

 

 


