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PROTOKÓŁ NR V/2019 

z V SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 30 stycznia 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty kryterium 

dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia 

w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego 

programu ,,Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu osłonowego 

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole” na lata 2019 – 2023. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Pysznica. 

9. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Pysznica za rok 2018. 

10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Bezpieczeństwa i Planowania Przestrzennego za rok 2018. 

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego i Oświaty za rok 2018. 

12. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2018. 

13. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2018. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1.  

Otwarcia 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 14 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący Rady zawnioskował o dodanie do 

porządku obrad następującego punktu: 

Pkt 4a – „Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat 

stanowiących dochody budżetu Gminy Pysznica instrumentem płatniczym”. 

Nowy porządek obrad został przegłosowany i przyjęty przez radnych jednogłośnie. 
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Ad 2.  

Protokół z poprzedniejsesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego Rady 

Gminy i przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 

 

 

 

Ad 3.  

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

Łukasz Bajgierowicz. 

W powyższym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia: 

 Nr 125/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru 

inwestycji; 

 Nr 126/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018; 

 Nr 1/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy; 

 Nr 2/2019 zdnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do realizacji niektórych 

zadań wynikających zustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 

 Nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Sotwin – 

pracownika działuświadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Pysznicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, 

z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych; 

 Nr 4/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora 

badania oraz powołaniazespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na 

terenie gminy Pysznica; 

 Nr 5/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw 

obsługi informatycznej wwyborach uzupełniających do Rady Gminy Pysznica 

zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.; 

 Nr 6/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 1/2019 z dnia 

9 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019;  

 Nr 7/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 

 Nr 8/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu 

gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych 

o wyborach w formie uwzględniającej różne rodzaje niepełnosprawności, w wyborach 

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

 Nr 9/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia operatora informatycznej 

obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kłyżowie, w wyborach 

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

 Nr 10/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu 

gminy do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach 

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

 Nr 11/2019  z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy 

w Urzędzie Gminy Pysznica; 
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 Nr 12/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie planu postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Gminę 

Pysznica;  

 Nr 13/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 

składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Pysznica; 

 Nr 14/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 

składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych w publicznych 

szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica; 

 Dyskusji nie było. Informacja została przyjęta. 

 

Ad 4.  

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

Pani Elżbieta Śliwińska. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady zapytał o kwotę do zwrotu z dotacji z funduszu sprawiedliwości 

na zakup wozu strażackiego do OSP Kłyżów. Wójt Gminy wyjaśnił, że umowa 

z Ministerstwem Sprawiedliwości na dofinasowanie zakupu samochodu została 

podpisana w lipcu 2018 r. z możliowością dofinasowania z Ministerstwa w kwocie  

500 000 zł, przy założeniu, że Gmina zapewni wkład własny w wysokości 350 000 zł, 

czyli razem na zakup wozu założone było 850 000 zł. Samochód po przetargu kosztował 

778 000 zł, czyli 72 000 zł mniej niż zostało założone. Wobec interpretacji Ministerstwa 

oraz zapisu w umowie, że gmina jest zobowiązana do wykorzystania 100% środków 

własnych, kwota dofinasowania zmniejszyła się z 500 000 zł do kwoty 428 000 zł. 

Jesienią, po rozliczeniu procentowym została zwrócona kwota ponad 40 000 zł, 

natomiast teraz Ministerstwo przysłało do gminy pismo, że należy zwrócić całą różnicę 

do kwoty 428 000 zł.  

 radny Krzysztof Haliniak zapytał, czy ktoś z pracowników Urzędu kontaktował się w tej 

sprawie z ministerstwem próbując negocjować zmianę tej kwoty. Wójt odpowiedział, 

że z informacji od pracowników wie, że po kontakcie telefonicznym z ministerstwem 

uzyskano informację, żeby rozliczyć to procentowo, wtedy gmina zwróciłaby tylko 

kwotę ponad 40 000 zł, ale były to tylko ustalenia telefoniczne na które nie ma 

potwierdzenia na piśmie. Radny Haliniak stwiedził, że gdyby poprzednia władza 

podpisała aneks do umowy, to konsekwencją byłby zwrot mniejszej kwoty do 

misterstwa. Wójt dodał, że gdydby montaż finansoway był zrobiony z mniejszym 

wkładem własnym, byłaby możliowść wzięcia dofiansowania całej kwoty 500 000 zł. 

Nadmienił, że niektóre gminy miały właśnie taki montaż finasowy niższy niż cena 

samochodu w przetargu.  

 radny Kamil Kuśmder zapytał jaka kwota zostaje na budowę dróg gminnych po 

zmiejszeniu planu o kwotę 69 221,52 zł na rozliczenie dotacji z Funduszu 
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Sprawiedliwości oraz na projekt szatni w Pysznicy. Wójt odpowiedział, że środki na 

budowę szatni zaplanowaae były w kwocie 30 000 zł w zeszłym roku, która to kwota 

weszła w pulę wolnych środkow do rozdysponowania w kwietniu tego roku. Pani 

Skarbnik odpowiedziała, że na następnej sesji poda jaka kwota została w budżecie na 

budowę dróg gminnych, dodała też, że przesunięta kwota z budowy dróg gminnych 

został tylko „zapożyczona” - po rozdysponowaniu wolnych srodków zostanie 

zwiększona do wcześniejszego poziomu. 

Po dyskusji uchwała Nr V/28/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 4a.  

Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących 

dochody budżetu Gminy Pysznica instrumentem płatniczym omówiła również Skarbnik 

Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

 radny Krzysztof Haliniak zapytał do kiedy obowiązuje umowa i czy w grę wchodzą 

wszytskie rodzaje kart. Z-ca Wójta Witold Pietoniec poinformował, że umowa 

obowiązuje do 31 sierpnia 2021 r. i do tego momentu nie ponosimy jakichkolwiek 

kosztów, po tym okresie będzie obowiązywała umowa 12-miesięczna według 

wynegocjonowanych stawek z danym operatorem, który dostarczy nam sprzęt. Dodał, 

że wszystkie rodzaje kart będą akceptowane.  

 Przewodniczący Rady zapytał, od kiedy będzie realna możliwość uruchomienia 

płatności w urzędzie. Z-ca Wójta odpowiedział, że możliwość wdrożenia tego systemu 

będzie po 14 dniach od ogłoszenia tej uchwały w Dzienniku Urzędowym. 

Po dyskusji uchwała Nr V/29/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy 

Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Nadmienił, że projekt 

przedstawiany była na komisjach przez pracownika Urzędu Panią Beatę Biały.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr V/30/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty kryterium 

dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu 

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przedstawiła Kierownik OPS w Pysznicy Pani 

Teresa Kudłacik. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr V/31/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 
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Ad 7.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole” na lata 2019 – 2023 również omówiła Kierownik OPS. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr V/32/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 8.  

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Pysznica przedstawił 

Przewodniczący Rady prosząc o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji. Następnie zgłosił 

kandydatury: 

- radnego Zygmunta Cholewińskiego, 

- radnego Zenona Sagana, 

- radnego Kamila Kuśmidra, 

- radnego Artura Trzuskota. 

Radny Andrzej Szawara zgłosił Przewodniczącego Rady Krzysztofa Skrzypka. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji. Przewodniczący 

Rady Gminy zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów i poddał go pod głosowanie, 

w wyniku którego został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania zgłoszeni radni zostali wybrani w skład komisji. 

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Rady Gminy 

zgłosił na przewodniczącego kandydaturę radnego Zygmunta Cholewińskiego, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie 

zamknięcia listy kandydatów, który został przyjęty przez radnych. Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Zygmunta Cholewińskiego na przewodniczącego 

Komisji, w wyniku którego została ona przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

Uchwała Nr V/33/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 9.  

Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za rok 2018 przedstawił Przewodniczący Rady Krzysztof 

Skrzypek.  

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad 10.  

Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa 

i Planowania Przestrzennego za rok 2018 przedstawił jej przewodniczący, radny Andrzej 

Szawara. 

 

Ad 11 

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty 

za rok 2018 przedstawił jej przewodniczący, radny Rafał Tofil. 

 

Ad 12 
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Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2018 przedstawił jej przewodniczący, radny 

Krzysztof Haliniak. 

 

Ad 13 

Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2018 przedstawiła jej 

przewodnicząca, radna Aleksandra Kuziora. 

Ad 14.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach: 

 Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło sprawozdanie 

z GZOSIP w Pysznicy dotyczące wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego. Kierownik GZOSIP w Pysznicy Pan Artur 

Mierzwa na prośbę Przewodniczącego przedstawił powyższe sprawozdanie. 

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrał radny Krzysztof Haliniak, ktory zapytał, 

czy kwota stanowiąca uzupełnienie średniego wynagrodzenia dla nauczycieli 

mianowanych została już wypłacona. Pan Artur Mierzwa odpowiedział, że zgodnie 

z Kartą Nauczyciela będzie wypłacona do końca stycznia. Radny zapytał, czy kwota ta 

bedzie wypłacona z budżetu jednostek oświatowych. Pan Mierzwa odpowiedział, że 

kwota ta zaplanowana była w budżecie. Po dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte. 

 radny Kamil Kuśmider w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców złożył wniosek 

w swoim imieniu i mieszkańców o pisemne wystąpienie do Miejskiego Zakładu 

Komunalnego Sp. z o. o. w Stalowej Woli z zapytaniem o możliwość przedłużenia 

kursowania autobusów w ramach regularnych linii komunikacyjnych obecnie 

wykonywanych na terenie Gminy Pysznica do miejscowości Krzaki oraz Studzieniec, 

które pozwoliłoby zaspokoić potrzeby przewozowe mieszkańców tych miejscowości 

oraz o dokładne wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z tego 

przedsięwzięcia. W ramach realizacji powyższego przedsięwzięcia w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego, którego uzgodnienia szczegółowo określa 

Porozumienie Międzygminne Prezydenta Miasta Stalowa Wola w sprawie powierzenia 

przez Gminę Pysznica do realizacji Gminie Stalowa Wola zadania w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego przewozami objęte zostałyby w miejscowości Pysznica ulice: 

Podlesie, Komunalna, Jagodowa, Akacjowa, Piskorowy Staw oraz miejscowości: 

Słomiana, Krzaki i Studzieniec. Realizacja tego zadania na około 10 km odcinku 

odbywałaby się na istniejących już przystankach, będących na wykazie przystanków 

komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Pysznica, wyposażonych dodatkowo w wiaty 

przystankowe. 

Wójt w odpowiedzi poinformował o kosztach dofinasowania jakie ponosi Gmina 

Pysznica oraz o rozmowach w kwestii dofinasowania na ten rok. Dodał, że temat 

zostanie przeanalizowany. 

 radny Zygmnt Cholewiński w kwestii dowozu dzieci do szkół zapytał, czy są to 

specjalne kusy czy autobusy kursowe. Sołtys sołectwa Krzaki-Słomiana Pan Bogusław 

Drąg odpowiedział, że są to kursowe autobusy. Pan Artur Mierzwa na prośbę radnego 

Cholewińskiego wyjaśnił jak wygląda to od strony GZOSIP. Radny Cholewiński 

wyjaśnił, że w związku z tym, że są to kursowe autobusy i są ulgi dla dzieci i młodzieży 
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jest dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego, bo w przeciwnym przypadku gmina 

wiecej dopłaca. Radny Haliniak zapytał, czy dofinasowanie jest od osoby czy od kursu. 

Radny Cholewiński odpowiedział, że PKS rozlicza się w urzędzie marszałkowskim, 

wykazuje ilość biletów ulgowych i otrzymuje dotację.  

 Radny Cholewiński zapytał, jaka jest możliwość poprawy jakości usług lekarza 

rodzinnego w ośrodku zdrowia w Jastkowicach, czy jest szansa aby lekarz przyjmował 

w takich godzinach, jak dotychczas. Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie 

mamy rozwiązania tego tematu, trwają analizy, więc informacje na ten temat zostaną 

przekazane jak się tylko pojawią. 

 Radny Cholewiński zgłosił wniosek w sprawie wystąpienia do województwa 

o przywrócenie w planach inwestycyjnych województwa podkarpackiego budowy 

mostu na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej. 

Po dyskusji Przewodniczący zawnioskował aby nad tym tematem pochylić się 

w ramach komisji. Wniosek został poddany pod głosowanie w wyniku, którego został 

przyjęty przez radnych. 

 

Ad 15.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady V sesji o godz. 18:10. 

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 

 


