
PROTOKÓŁ NR XLV/2022 

z XLV SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 30 czerwca 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. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

4. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Pysznica za 2021 rok.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pysznica. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pysznica za 2021 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. 

7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Pysznica za 2021 rok. 

8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Pysznica sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021. 

9. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Pysznica za rok 2021. 

10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 

Rewizyjną Rady Gminy Pysznica wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Pysznica za rok 2021. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Pysznica za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2021. 

13. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2021”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady jego prowadzenia. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica oraz 

miejscowości Kłyżów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2023 

r. zadania pn. „Sporządzenie V i VII zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzaki i Brandwica”. 

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

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

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 



Otwarcia sesji o godz. 14:37 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. 

 

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 (36): 

 Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 26 maja 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 76/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 30 maja zmieniające Zarządzenie 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Pysznicy.   

 Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie 

przedłożenia raportu o stanie Gminy Pysznica za 2021 rok. 

 Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie 

wniesienia do jednoosobowej Spółki Gminy Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pysznicy wkładu niepieniężnego (aportu) w formie 

prawa własności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

 Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie 

ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników 

Urzędu Gminy w Pysznicy. 



 Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie 

określenia zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 8 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 89/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 10 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 91/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie 

powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 

2022-2030. 

 Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej im Armii Krajowej w Jastkowicach. 

 Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej. 

 Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 23 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 99/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

 Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 101/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 27 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 102/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Armii Krajowej w Jastkowicach 

 Zarządzenie Nr 104/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 29 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 107/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii 

Krajowej w Jastkowicach 

 Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Pysznicy. 

 

W trakcie wystąpienia Wójt poinformował: 

 o zakończeniu przebudowy dwóch odcinków dróg gminnych w Krzakach na ul. Polnej 

i ul. Nowej, dwóch odcinków w Kłyżowie na ul. Mickiewicza i ul. Strażackiej oraz 

remontu  części ul. Strażackiej w Pysznicy na ul. Topolowej oraz Jastkowicach na ul. 

Piaskowej. 

 o zakończeniu remontu drogi na ul. Radeczyna, 

 o podpisaniu w dniu 14 czerwca 2022 r. umowy pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych  

w Stalowej Woli a wykonawcą przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Pysznica 

oraz w miejscowości Krzaki, 

 o ogłoszonym przez powiat niżański przetargu dotyczącym drugiego odcinka drogi 



w miejscowości Krzaki, 

 o zakończeniu dobudowy oświetleń ulicznych, 

 o wykonaniu audytu oświetlenia ulicznego na terenie gminy, 

 o ogłoszeniu w dniu 6 czerwca 2022 r. przetargu na przebudowę gminnej oczyszczalni 

ścieków,  

 o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie publiczne pn.: „Przebudowa 

urządzeń i sieci elektroenergetycznych związanych z realizacją inwestycji: modernizacja 

stadionu sportowego w Pysznicy” a także o podpisaniu umowy z wykonawcą firmą PHU 

Energoserwis, 

 o unieważnieniu postępowania przetargowego 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 unieważnieniu postępowania przetargowego na zadanie publiczne pn.: „Modernizacja 

stadionu sportowego w Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu 

lekkoatletycznego”, 

 o ogłoszeniu w dniu 31 maja 2022 r. postępowania przetargowego na zadanie publiczne 

pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy – budowa budynku socjalnego wraz 

z wyposażeniem etap I”. 

 o złożeniu w dniu 31 maja 2022 r. wniosku o dofinansowanie na przebudowę kompleksu 

sportowego Orlik 2012 w Jastkowicach. 

 o podpisaniu w Urzędzie Marszałkowskim dwóch umów dotyczących doposażenia 

i rozbudowy placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Sudołach oraz organizacji szkoleń 

w ramach Uniwersytetu Samorządności. 

 o otrzymaniu informacji oraz promesy z „Polskiego Ładu” w kwocie 9 000 000 zł z czego 

6 000 000 zł przeznaczone zostanie na termomodernizację szkół oraz instalacje 

fotowoltaiczne na wszystkich szkołach na terenie Gminy Pysznica, a pozostałe 3 000 000 

zł zostaną przeznaczone na modernizację oświetlenia ulicznego. 

 o zorganizowanych 12 czerwca zawodach pożarniczych oraz I memoriale biegowym im. 

Bogdana Dziuby. Wójt podziękował za włączenie się w organizację tego wydarzenia 

dyrektorom szkół, pracownikom Urzędu Gminy oraz Akademii  Lekkoatletycznej. 

 o zorganizowanym 25-26 czerwca 2022 r. Jarmarku Królewskim. Przekazał specjalne 

podziękowania za sprawną organizację dla Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy Pani 

Barbary Żywczak, dla Grzegorza Węglarza, Grażyny Swary, dla Komendanta Gminnego 

OSP Mirosława Czubata oraz dla Kierownika Posterunku Policji w Pysznicy Marka 

Bieńka. Wójt podziękował również pracownikom Urzędu Gminy w Pysznicy 

i pracownikom jednostek organizacyjnych za zaangażowanie w organizację tej imprezy. 

 o zamiarze podpisania w lipcu b.r. przez Komendę Wojewódzką Policji umowy na 

wykonanie modułowego budynku posterunku w Pysznicy i przeniesieniu posterunku na 

ul. Nową. 

 o spotkaniu dotyczącym budowy drogi S74. 

 

W dyskusji głos zabrał Radny Zygmunt Cholewiński pytając o charakter modułowy budynku 



przeznaczonego na komisariat Policji. Wójt wyjaśnił, że z informacji, które uzyskał będzie to 

budynek posadowiony na fundamencie, ale złożony z gotowych elementów przywożonych na 

miejsce budowy.  

Po dyskusji Wójt poinformował o przejściu na emeryturę Dyrektora szkoły w Pysznicy 

Władysława Szpunara. Wójt wraz z Przewodniczącym Rady oraz Wiceprzewodniczącym Rady 

Zygmuntem Cholewińskim złożyli na ręce Dyrektora kwiaty i podziękowania za długoletnią 

pracę na rzecz mieszkańców Gminy Pysznica. 

 

Ad 4. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym Wójt przedstawił raport o stanie gminy Pysznica za 2021 rok, a następnie udzielił 

Wójtowi głosu. Wójt przekazał informacje na temat przedmiotowego raportu stwierdzając, że jest 

on dokumentem bardzo obszernym, który dobrze obrazuje jakość gminy oraz mnogość 

wykonanych zadań. Wójt zwrócił uwagę na fakt, że Gmina Pysznica będąca gminą wiejską dzięki 

bliskiej odległości miasta Stalowa Wola zyskuje na ważności. W dalszym ciągu utrzymuje się 

trend związany ze wzrostem mieszkańców pomimo ujemnego salda urodzeń w stosunku do ilości 

zgonów na terenie gminy. Wójt zwrócił uwagę, że pomimo ciężkiego okresu pandemii 

zrealizowano dużą ilość inwestycji oraz kwotę blisko 11 milionów złotych, które świadczą 

o dużym potencjale rozwojowym gminy na przyszłe lata. Zwrócił też uwagę na realizowane 

zadania i programy edukacyjne na terenie gminy. Wójt podziękował Sekretarz Gminy Pani 

Marcie Pawleniak jako osobie odpowiedzialnej za opracowanie raportu oraz całemu zespołowi, 

który pracował przy raporcie. 

 Przewodniczący Rady rozpoczął debatę na raportem, informując że pomimo ciężkiego 

czasu w okresie pandemii udało się zrealizować wiele zadań w obszarze społecznym. 

Pochwalił dobrą i rzetelną pracę organizacji pozarządowych, a także dostrzegł pojawienie 

się nowych kół gospodyń wiejskich oraz nowych inicjatyw społecznych wśród 

mieszkańców. Przewodniczący podkreślił również, że w 2021 roku udało się zrealizować 

zadania z zakresu bezpieczeństwa oraz to, że Gmina Pysznica ciągle się rozwija i warto 

tutaj przyjeżdżać. Złożył również podziękowania całemu zespołowi za wykonaną pracę 

nad raportem. 

 Radny Marek Bis stwierdził, że jego zdaniem raport jest bardzo dobrze przygotowanym 

dokumentem, można w jego treści z łatwością znaleźć odpowiednie i interesujące nas 

informacje. Podziękował za dobrze przygotowany raport pracownikom Urzędu Gminy. 

Zauważył, że co prawda w związku z okresem pandemii zauważalny jest spadek urodzeń 

w stosunku do zgonów, ale dzięki dużej inwestycji związanej z budową żłobko- 

przedszkola może ten trend się odwrócić i pomoże to rozwiązać problem pracujących 

rodziców związany z brakiem opieki dla dzieci. Radny ponadto zapytał o ilość nadanych 

numerów domów. Do wypowiedzi Radnego odniósł się Wójt informując, że liczba 

nadanych numerów nie będzie odzwierciedlała dokładnie ilości osób zamieszkujących 

gminę. Liczba mieszkańców określona jest na podstawie osób zameldowanych, która to 

liczba wzrosła o 67 osób w stosunku do roku 2020. Wójt przypomniał również, że gmina 

Pysznica jest trzecią w kolejności gminą w Województwie Podkarpackim, która może 

pochwalić się dodatnim przyrostem mieszkańców. 



 Radny Krzysztof Haliniak również złożył podziękowania i słowa uznania za wykonaną 

nad raportem pracę. Radny zgodził się, że należy się cieszyć sytuacją, w której ilość 

mieszkańców w gminie rośnie, ale zwrócił uwagę na to, że trzeba patrzeć bardziej 

obrazowo również na problemy z którymi gmina może się w przyszłości zmierzyć. Radny 

pokazał, że działania skierowane w kierunku seniorów powinny być szerzej planowane 

i realizowane w większej ilości. Dodał również, że jeżeli planujemy rozwijać pewne 

elementy to muszą być one dostosowane do analizy popytu. Radny zauważył, że pomimo 

wyższego poziomu zadłużenia gminy, to w stosunku do dopuszczalnego limitu 

i płynności finansowej nadal jest ono na bardzo niskim poziomie co pokazuje, że 

rozwijamy się i mądrze obracamy finansami gminy. Pozytywny jest kapitał społeczny, 

który przyciąga nowych mieszkańców, ale wiele zadań stoi jeszcze przed gminą np. jeżeli 

chodzi o infrastrukturę komunalną. W przedstawionej przez Radnego analizie 

uwidocznione zostały podstawowe dane z WPF na przestrzeni lat 2015 – 2024 co 

zobrazowało, że gmina bardzo się rozwinęła i widać, że nasze społeczeństwo się bogaci, 

gmina zainwestowała i osiągnęła konkretne korzyści. Wartość dochodów majątkowych 

jest wartością rekordową. 

 Radny Zygmunt Cholewiński podkreślił, że jego zdaniem ten raport jest dużo lepszy pod 

względem merytorycznym i jakościowym w stosunku do raportów za poprzednie lata. 

W opinii Radnego odzwierciedla to, jaka jest dynamika w działaniu Wójta i pracowników 

urzędu. Zwrócił uwagę, że na chwilę obecną buduje się więcej domów niż rodzi dzieci, 

ale ten mechanizm musi w końcu zadziałać za jakiś czas, a w związku z powyższym 

musimy właśnie kłaść duży nacisk na działania społeczne. Trzeba także zwrócić uwagę na 

inwestycję w żłobko-przedszkole, gdyż ten element w opinii radnego jest istotnym 

działaniem prorodzinnym. Radny złożył gratulacje Wójtowi za wszystkie działania z roku 

poprzedniego i wyraził nadzieję na jeszcze lepszą przyszłość Gminy.    

 Na zakończenie debaty Wójt podziękował jeszcze raz wszystkim twórcom raportu. Dodał, 

że raport jest obrazem tego co się dzieje na terenie całej gminy. Złożył jeszcze raz 

podziękowania Pani Marcie Pawleniak – Sekretarz Gminy, Pani Grażynie Ożga – 

Skarbnik Gminy i wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych. 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pysznica przedstawił 

Przewodniczący Rady.  

Uchwała Nr XLV/339/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

 

Ad 6. 

Skarbnik Gminy Grażyna Ożga poinformowała, że Wójt Gminy zgodnie z dyspozycją art. 267 

ustawy o finansach publicznych przedłożył Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pysznica za 2021 rok, 

sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, 

informację o stanie mienia gminy oraz na podstawie art. 270 w/w ustawy zostały przekazane 

sprawozdania finansowe składające się z bilansów, rachunku zysków i strat, zmian w funduszu 

jednostki oraz informacji dodatkowej. 



W dalszym ciągu wypowiedzi Skarbnik Gminy przedstawiła prezentację dotyczącą sprawozdania 

z wykonania budżetu, oraz sprawozdań finansowych gminy Pysznica za 2021 rok obejmującą 

wykonanie budżetu, plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych, zmiany planowanych 

dochodów w trakcie roku budżetowego 2021, udział subwencji i dotacji w dochodach bieżących, 

dochody ze sprzedaży majątku gminy, udział środków unijnych w dochodach bieżących 

i majątkowych gminy, wydatki budżetu, Porównanie planu dochodów do wykonania, 

z podziałem na poszczególne działy, udział procentowy poszczególnych działów w wydatkach 

wykonanych, zmiany planowanych wydatków w trakcie roku budżetowego, plan i wykonanie 

wydatków bieżących i majątkowych, plan i wykonanie udziału środków unijnych w wydatkach 

bieżących i majątkowych, plan i wykonanie obsługi długu publicznego oraz zadłużenie gminy 

z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2021 r. oraz analizę danych z WPF.  

 

Ad 7. 

Informację o stanie mienia Gminy Pysznica za 2021 rok przedstawiła Skarbnik Gminy. 

 

Ad 8.  

Uchwałę z dnia 28marca 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Pysznica sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za rok 2020 odczytała Skarbnik Gminy. 

 

Ad 9.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica Krzysztof Haliniak przedstawił 

opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie wykonania budżetu Gminy Pysznica 

za rok 2021 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica o udzielenie Wójtowi 

Gminy Pysznica absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021.  

 

Ad 10.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica odczytał uchwałę z dnia 23 maja 

2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

pozytywnej opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica 

o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

 

Ad 11.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Pysznica za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu omówił Przewodniczący 

Rady Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Krzysztof Haliniak zwrócił uwagę, że należy podkreślić pozytywną strukturę 

finansową budżetu. Dodał, że w podsumowaniu padło zdanie, że wartość zadłużenia gminy 

wzrosła, ale to zadłużenie jest wynikiem prowadzenia inwestycji, gdyż bez źródeł 

finansowania rozwój gminy byłby niemożliwy. Zauważył, że najważniejsze jest, że poziom 

zadłużenia gminy jest na bardzo bezpiecznym poziomie. Można się pokusić o stwierdzenie, 

że gminę dzisiaj stać na dużo wyższy kredyt. Z przedstawionej analizy wynika, że gmina 



rozwija się bardzo pozytywnie, a od strony finansowej należy podkreślić pracę Pana Wójta 

oraz Pani Skarbnik, gdyż bez odpowiedniej kontroli, planowania i skutecznego wdrażania tej 

struktury finansowej, budżet mógłby wyglądać całkowicie inaczej. Drugim istotnym punktem 

jest finansowanie konkretnych inwestycji, które mają swoje odzwierciedlenie w budżecie, 

a właśnie tego nie tylko radni, ale przede wszystkim mieszkańcy powinni sobie na przyszłość 

życzyć. 

 Przewodniczący Rady dodał, że wielokrotnie było podkreślane, że budżet jest na tyle dobrze 

prowadzony i pilnowany, że wiele inwestycji, o których na początku kadencji rady w ogóle 

nie myśleliśmy, udało się do budżetu wprowadzić i skutecznie zrealizować. Podkreślił, że 

istotne jest, co powtarza Wójt, że jeżeli tylko znajdują się jakieś środki zewnętrzne, to trzeba 

starać się żeby po nie sięgać, aby jak najwięcej  inwestycji finansować ze źródeł 

pozabudżetowych. Przewodniczący wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie również takie 

środki będą możliwe do pozyskania, a nabrane doświadczenia pozwolą starać się o coraz 

wyższe kwoty, żeby móc realizować zaplanowane zadania. Niestety przez obecną sytuacją na 

rynku zarówno towarów i jak i usług, rosnący poziom inflacji czy też sytuację za naszą 

wschodnią granicą na pewno tego zdania nie będą ułatwiać, ponieważ z miesiąca na miesiąc 

widzimy zauważalny wzrost cen w przetargach. Przewodniczący wyraził nadzieję, że uda 

nam się utrzymać duże tempo zadań inwestycyjnych i tak dobry budżet w roku bieżącym, 

a dzięki temu będziemy mogli myśleć o kolejnych zadaniach i inwestycjach. 

Po dyskusji uchwała Nr XLV/340/2022w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie 

 

Ad 12.  

Projekt uchwały udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2021 omówił Przewodniczący Rady Gminy. 

Uchwała Nr XLV/341/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Wójt Gminy Łukasz Bajgierowicz podziękował za zaufanie i udzielone absolutorium z tym 

większym zadowoleniem i większą mobilizacją do dalszej pracy gdyż udzielono go jednogłośnie. 

Cały urząd i wszystkie jednostki pracują na to, aby w naszej gminie żyło się lepiej. Wójt wyraził 

podziękowanie swoim najbliższym współpracownikom: zastępcy wójta Witoldowi Pietrońcowi 

i Pani Skarbnik Grażynie Ożga. Wójt podkreślił, że cały czas staramy się aby pomagać naszej 

społeczności i to co jest istotne w tym wymiarze ujęte zostało w raporcie. Istotne jest, że od 2018 

roku nie zostały podniesione lokalne podatki. Dopóki gmina będzie mogła, dopóki sytuacja 

finansowa i pozyskiwane środki zewnętrze na to pozwolą będziemy się starać aby były one na jak 

najniższym poziomie. Dbamy o to, żeby mieszkańców przybywało. W wystąpieniu wspomniał 

również, że aby pozyskiwać środki zewnętrzne są potrzebni nie tylko wójt ale i przede wszystkim 

pracownicy i wyraził podziękowanie, za ich dotychczasową pracę na rzecz gminy. Warto 

podkreślić że wotum zaufania i absolutorium jest nie tylko dla osoby wójta, ale i wszystkich 

pracowników i dla całej rady, bo działamy wspólnie i wspólnie odnosimy sukcesy i porażki. Na 

koniec swojego wystąpienia Wójt zaprosił jeszcze raz do współpracy i przekazywania swoich 

uwag, bo to na pewno pozwoli aby gmina Pysznica była jeszcze lepszym miejscem do życia.   

 



Następnie przewodniczący o godzinie 16:35 zarządził przerwę w  obradach, po której wznowił 

obrady o godzinie 16:47. 

 

Ad 13.  

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021 w formie skróconej przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Krzysztof 

Skrzypek. Szczegółowo sprawozdanie zostało przedstawione i  omówione podczas komisji.  

W wyniku głosowania sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad 14. 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady jego prowadzenia 

przedstawiła Pani Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 

Środowiska. W dyskusji nad projektem głos zabrał Radny Marek Bis pytając o dokładną 

lokalizację planowanego miejsca handlu. Pani Kierownik wyjaśniła, że miejsce zostało 

wyznaczone z tyłu za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, obok parkingu.  

Po dyskusji uchwała Nr XLV/342/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  

 

Ad 15. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica oraz miejscowości 

Kłyżów przedstawiła Pani Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej 

i Ochrony Środowiska.   

Uchwała Nr XLV/343/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie  

 

Ad 16. 

Projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego 

sfinansowania w 2023 r. zadania pn. „Sporządzenie V i VII zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzaki i Brandwica” przedstawiła Skarbnik 

Gminy.  

Uchwała Nr XLV/344/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 17. 

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

przedstawiła Skarbnik Gminy.  W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał Przewodniczący 

Rady pytając o czas realizacji szkoleń z dotacji w ramach uniwersytetu samorządności. Pani 

Skarbnik odpowiedziała, że dotacja jako pomoc finansowa musi być zrealizowana do końca roku. 

Po dyskusji uchwała Nr XLV/344/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

Ad 18. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 



przedstawiła Skarbnik Gminy.   

Uchwała Nr XLV/344/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 19. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach glos zabrał Radny Marek Bis pytając o złożone wnioski 

w związku z dotacjami na panele fotowoltaiczne. Wójt  odpowiedział, że do połowy lipca 

będziemy mieć konkretną informację w tym temacie.  

Sołtys Kłyżowa Piotr Pelic zapytał o planowany w ciągu drogi S74 zjazd w Kłyżowie. Wójt 

odpowiedział, że w wariancie preferowanym przez GDDKiA ten węzeł się znajduje. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skrzypek zwrócił się z apelem do mieszkańców gminy 

o oszczędne gospodarowanie wodą z uwagi na suszę. 

 

Ad 20. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLV sesji  

o godz. 17:07. 

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  

 

 

 

 

 

 


