
PROTOKÓŁ NR XLVIII/2022 

z XLVIII SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 18 października 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 rozpatrzenia petycji. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica. 

7. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. 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 (nieobecny radny Kamil Kuśmider), wobec tego istnieje wymagane 

quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Zaproponowany porządek obrad został 

przyjęty przez radnych bez uwag. 

 

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 

Łukasz Bajgierowicz. W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (27): 

 Zarządzenie Nr 152/2022 Wójta Gminy Pysznica  z dnia 9 września 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 153/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 9 września 2022 r. w sprawie 

zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek 

wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w gminie Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 154/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 9 września 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 155/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 12 września 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 



 Zarządzenie Nr 156/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 września 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 157/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 19 września 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie nr 158/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 21 września 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 159/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 21 września 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 160/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 21 września 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 161/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 21 września 2022 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Nr 133/2022 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 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 163/2022 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  

 (z wyłączeniem decyzji administracyjnych) oraz do przekazywania informacji 

o przyznaniu tego dodatku. 

 Zarządzenie Nr 164/2022 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 (z wyłączeniem decyzji 

administracyjnych) oraz do przekazywania informacji o przyznaniu tego dodatku. 

 Zarządzenie Nr 165/2022 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 (z wyłączeniem decyzji 

administracyjnych) oraz do przekazywania informacji o przyznaniu tego dodatku. 

 Zarządzenie nr 166/2022 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 (z wyłączeniem decyzji 

administracyjnych) oraz do przekazywania informacji o przyznaniu tego dodatku. 



 Zarządzenie Nr 167/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 września 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 168/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 września 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej. 

 Zarządzenie Nr 169/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 września 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej. 

 Zarządzenie Nr 170/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 27 września 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 171/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 27 września 2022 r. w sprawie 

ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Dodatek węglowy”. 

 Zarządzenie Nr 172/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 28 września 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 173/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 28 września 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 174/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 29 września 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 175/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 29 września 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie 

projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Brandwicy” nr 

02096-6935-UM0913145/22 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Zarządzenie Nr 176/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 5 października 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 177/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 5 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 178/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 12 października 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 

W trakcie wystąpienia Wójt poinformował: 

o o otwarciu w dniu 12 września ofert w ponowionym przetargu na zadanie pn.: „Budowa 

żłobko – przedszkola w miejscowości Pysznica”, 

o o otwarciu w dniu 26 września ofert w ponowionym przetargu na zadanie Przebudowa 

drogi gminnej 101238R w Pysznicy; Przebudowa dróg wewnętrznych w Pysznicy 

w systemie "zaprojektuj i wybuduj”, 

o o otwarciu w dniu 29 września ofert w ponowionym przetargu na zadanie pn.: 

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części 

pomieszczeń na sale zajęć specjalistycznych w budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jastkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”, 

o o ogłoszeniu w dniu 6 października postępowania przetargowego na „Udzielenie 

kredytu długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2022 roku”, 

o o otwarciu w dniu 6 października ofert w ponowionym przetargu na zadanie 

Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy, 



o o podpisaniu w dniu 14 września umowy z firmą „KILBUD” na przebudowę gminnej 

oczyszczalni ścieków w Jastkowicach, 

o o podpisaniu w dniu 19 września umowy na wykonanie zadania pn.: „Poprawa 

infrastruktury sportowej w miejscowości Krzaki”, 

o o podpisaniu w dniu 19 września umowy w zakresie wykonania przyłącza 

energetycznego, wodociągowego oraz wykonanie bezodpływowego zbiornika na ścieki 

wraz z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej do budynku szatniowego w Krzakach, 

o o podpisaniu w dniu 29 września umowy z Urzędem Marszałkowskim na 

dofinansowanie budowy placu zabaw oraz zagospodarowaniu terenu wokół przedszkola 

w Brandwicy, 

o o podpisaniu w dniu 29 września protokołu końcowego dla zadania pn.: „Budowa 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Chłopska Wola”, 

o o trwających wspólnych inwestycjach z powiatem Stalowowolskim i Niżańskim, 

o o wykonaniu remontow dróg w ramach funduszu sołeckiego, 

o o podpisaniu w dniu 17 października umowy z firmą ENVITERM s.c. na wykonanie 

weryfikacji technicznej nieruchomości pod kątem możliwości montażu paneli 

fotowoltaicznych, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 

przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia  na potrzeby specyfikacji  warunków 

zamówienia oraz kompleksowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz zarządzaniem projektem oraz jego rozliczeniem, 

o o dodatku węglowym oraz możliwości zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, 

o o inwestycji polegającej na wymianie oświetlenia na terenie gminy na oświetlenie LED 

o o przetargach na sprzedaż działek usługowych i mieszkaniowych na terenie sołectwa 

Pysznica, 

 

 

 

 

 

 



W dyskusji Przewodniczący Rady zapytał o sposób prowadzonej weryfikacji przez firmę 

ENVITERM. Wójt odpowiedział, że firma zwróciła się do gminy o dane osób objętych projektem 

i będzie się ona bezpośrednio kontaktować z mieszkańcami celem umówienia spotkania 

i weryfikacji technicznej.  

Przewodniczący Rady podziękował w imieniu mieszkańców sołectwa Chłopska Wola za 

zaangażowanie Wójta i pracowników Urzędu Gminy w proces budowy świetlicy wiejskiej 

w Chłopskiej Woli.  

 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji przedstawił Przewodniczący Rady. Opinię 

wskazującą na niezasadność petycji wypracowaną w trakcie posiedzenia Komisji, Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Pysznica przedstawiła przewodnicząca Komisji Aleksandra 

Kuziora. W dyskusji głos zabrał Radny Krzysztof Haliniak, który wyraził opinię, że młodzi ludzie 

nie maja szansy współdecydować o gminie i należy dać szanse młodym, aby mogli się 

zaangażować.  

Przewodniczący Rady dodał, że w każdej szkole mamy reprezentację młodzieży i możemy 

zorganizować spotkania z przedstawicielami samorządów szkolnych i nawiązanie szerszej 

współpracy, ale niekoniecznie należy tą współpracę wciskać w ramy ustawy o samorządzie 

gminnym. Ponadto zapewne opinia komisji byłaby inna, gdyby ten wniosek wpłynął od młodych  

mieszkańców gminy Pysznica. Radny Krzysztof Haliniak zapytał, czy gdyby taki wniosek wpłynął 

od seniorów, to czy byłby inaczej rozpatrywany. Przewodniczący Rady odpowiedział, że gdyby 

wnioskodawcą była osoba spoza naszej gminy, to dyskusja byłaby analogiczna. Radny Marek Bis 

pozytywnie odniósł się do pomysłu konsultacji powstania młodzieżowej rady z młodzieżą szkolną, 

ponieważ sami z taka inicjatywą mogą samodzielnie nie wystąpić. 

Po dyskusji Uchwała Nr XLVIII/359/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

(12 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”) – petycja została uznana za niezasługującą na 

uwzględnienie. 

 

Ad 5. 

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

przedstawiła Skarbnik Gminy.  

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady, pytając o usługę przeglądu obszarów i granic 

aglomeracji. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wynika to ze zmiany przepisów. 

Przewodniczący zapytał również o doposażenie placu zabaw przy Szkole w Pysznicy czy będzie 

to wymiana istniejących urządzeń czy dołożenie zupełnie nowych. Wójt Gminy odpowiedział, że 

podjęta została decyzja o wymianie tych urządzeń z uwagi na ich stan techniczny. 

Po dyskusji Uchwała Nr XLVIII/360/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

przedstawiła Skarbnik Gminy. 



Uchwała Nr XLVIII/361/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 7. 

Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawiła Skarbnik Gminy.  

Radny Haliniak zapytał o realizację Funduszy Sołeckich. Skarbnik gminy odpowiedziała, że część 

Funduszy Sołeckich została zrealizowana w drugim półroczu i wydatki są w trakcie realizacji. 

Poinformowała również że niski procent wykonania wydatków inwestycyjnych jest związany z 

uzyskiwaniem droższych ofert przetargowych i powtarzaniem przetargów. Wójt gminy dodał, że 

sporo sołectw miało pieniądze na remonty dróg, które zostały wykonane w drugim półroczu. 

Pikniki sołeckie również odbywały się już na wakacjach i pozostało część do zrobienia miedzy 

innymi oświetlenia uliczne w sołectwach Olszowiec Krzaki. 

 

Ad 8. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrała radna Magdalena Tkacz wyrażając chęć wsparcia 

i pomocy dla działań z młodzieżą w ramach Młodzieżowej Rady Gminy. Radna ponadto zwróciła 

uwagę na pojawiające się usterki w remontowanych obiektach oraz poprosiła o zwrócenie się do 

wykonawców o ich terminowe usuwanie. Wójt odpowiedział, że jego zdaniem na terenie gminy 

wykonawcy są bardzo skrupulatni. Pewne usterki, ujawniają się w trakcie użytkowania, są więc 

zgłaszane i sukcesywnie naprawiane. Głos w dyskusji zabrali  radny Krzysztof Haliniak oraz radny 

Janusz Gajda podkreślając, że w takich sytuacjach należy korzystać z gwarancji i na corocznych 

przeglądach takich obiektów ustalać z wykonawcą, co ma naprawić w określonym terminie.  

 

Ad 9. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLVIII sesji   

o godz.16:23. 

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  

 

 


