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PROTOKÓŁ NR XII/2019 

z XII SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 10 września 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 uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2019. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania  

w 2020 r. zadania pn. „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie 

Pysznica”.  

6. Wolne  wnioski i zapytania. 

7. 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 13 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

Radni do porządku obrad nie wnieśli uwag. 

 

Ad 2.  

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego Rady 

Gminy.  Po dyskusji protokół został  przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag 

Ad 3.  

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

Łukasz Bajgierowicz  

W powyższym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (4): 

 Nr 129/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2019; 

 Nr 130/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów 

planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2020; 

 Nr 131/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian  w budżecie gminy na rok 

2019; 

 Nr 132/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie określenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w 

tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznego 

Punktu Przedszkolnego w Jastkowicach przy Przedszkolu w Pysznicy; 

 Nr 133/2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze. 

Dyskusji nie było.  Informacja została przyjęta. 
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Ad 4.  

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

W dyskusji głos zabrali: 

 radny Krzysztof Haliniak zapytał, czy przy zwiększeniu wydatków na  „Opracowanie 

dokumentacji w zakresie przebudowy budynków użyteczności publicznej” w tej kwocie 

można sfinansować audyty termomodernizacyjne dla szkół w Kłyżowie i w Krzakach. 

Pani Skarbnik poinformowała, że w 2017 roku były opracowane projekty na 

termomodernizacje powyższych szkół, więc trzeba je dokładnie przeanalizować i być 

może będzie potrzeba tylko ich aktualizacji. Radny zapytał, czy zaplanowanej kwocie 

jest przewidziana taka aktualizacja. Wójt odpowiedział,  że ta kwota jest ogólna, 

dotyczy innych budynków gminnych niż szkoły. Dodał, że po przeanalizowaniu 

istniejących projektów na termomodernizacje szkół, jeżeli zaistnieje potrzeba, to 

zostaną zwiększone środki na to zadanie.  Pani Skarbnik dodała, że zwiększone wydatki 

nie są zaplanowane w dziale oświata i wychowanie.  

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy oprócz kwoty, która jest przewidziana na 

zakup szafek do szkoły w Krzakach są planowane są jeszcze inne działania 

inwestycyjne związane z szatnią. Dyrektor PSP w Krzakach Monika Kłykocińska  

odpowiedziała, że w zakres wchodzi jeszcze zakup krzesełek na górnym korytarzu dla 

dzieci młodszych. Dodała, że  chodzi  przede wszystkim o zmianę lokalizacji szatni  i 

zagospodarowanie jej w nowej części budynku od strony środkowego wejścia.  

Przewodniczący Rady zapytał, zakupy będą dokonywane w najbliższym czasie. Pani 

Dyrektor odpowiedziała, że szafki są dostępne a czas oczekiwania to około 2-3 tygodnie 

od zamówienia.  

Po dyskusji uchwała Nr XII/67/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania  

w 2020 r. zadania pn. „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Pysznica”  

omówiła Skarbnik Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady zapytał o planowany zakres przy remoncie sali przy szkole 

w Jastkowicach. Dyrektor PSP w Jastkowicach Bogdan Dziuba odpowiedział, że zakres 

jest kompleksowy tj.: wymiana nawierzchni, przebudowa szatni, wymiana oświetlenia.  

 Radny Zygmunt Cholewiński zapytał czy nawierzchnia w sali gimnastycznej będzie 

wymieniona  na taki rodzaj jaki jest obecnie czy na parkiet. Dyrektor odpowiedział, że 

na podobną do obecnej nawierzchni poliuretanowej. 

 Przewodniczący Rady zapytał, czy boisko, które powstanie przy szkole w Pysznicy 

będzie na miejscu istniejącego obecnie boiska. Wójta potwierdził, że boisko powstanie 

na miejscu boiska asfaltowego.  
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 Radny Krzysztof Haliniak zapytał, jakiego rodzaju boisko  powstanie  przy szkole 

w Pysznicy. Wójt odpowiedział, że będzie to boisko wielofunkcyjne, czyli do piłki 

nożnej i siatkówki  oraz dwa boiska do koszykówki. 

Po dyskusji uchwała Nr XII/68/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 6.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach: 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował  o petycji w interesie publicznym złożonej 

przez CASUS NOSTER Kancelarię Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomy, która 

wpłynęła do Rady Gminy. Dodał, że zostanie ona przekazana do  Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w celu dalszego procedowania. Radny Marek Bis zapytał się czego 

dotyczy petycja. Przewodniczący Rady odpowiedział, że przedmiotowa petycja dotyczy 

wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami CBA.   

 Sołtys sołectwa Jastkowice Czesław Pyz zapytał się na jakim etapie jest opracowanie 

operatu – uproszczonego planu urządzania lasu. Zastępca Wójta poinformował, że plan 

wraz z kompletem dokumentów został złożony do zatwierdzenia w starostwie.  

Ad 7.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XII sesji 

o godz. 17:00. 

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 

 


