
Strona 1 z 8 

PROTOKÓŁ NR XLII/2022 
z XLII SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 30 marca 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. Podjęcie uchwały ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 
szkoleniu lub ćwiczeniach.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów” 
na rok 2022. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2022 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Pysznica na lata 2022-2023. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy 
Pysznica. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słomiana. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzaki. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia w 2022 roku 

pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na realizację zadania publicznego. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Bóbrka obwód 

lwowski na Ukrainie. 
13a Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z  
  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 

2022. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Pysznica. 
16. Informacja o stanie o stanie bezpieczeństwa w gminie Pysznica. 
17. Wolne wnioski i zapytania. 
18. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Ad 1. 
Otwarcia sesji o godz. 14:30 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 
dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że w posiedzeniu 
bierze udział 11 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania 
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prawomocnych uchwał. Przewodniczący Rady złożył wniosek o dodanie do porządku obrad 
po punkcie 13 punktu 13a „Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”. Zmieniony 
porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 
 
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 (19): 

 Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie 
powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie 
powołania Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji 
Oceniającej 

 Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie 
powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2022 

 Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie 
powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie 
rozdysponowania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 

 Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie 
powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  

 Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2022 

 Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie 
powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2022 
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 Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

 Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie 
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do prowadzenia 
postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującemu 
obywatelowi Ukrainy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 

 Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie 
określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne gminy 
Pysznica oraz jednostki obsługujące  

 Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2022 

 Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie 
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pysznica za 2021 
rok wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Instytucji 
Kultury oraz informacji o stanie mienia gminy 

 Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie 
przedstawienia Radzie Gminy Pysznica informacji z wykonania planu finansowego 
wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 
rok 

 Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie 
wprowadzenia procedury BHP w czasie pandemii COVID-19 od dnia 28 marca 2022 
rok 

 
 

Wójt w wystąpieniu: 

 poinformował o podpisaniu następujących umów: 
o umowa z firmą RM-Projekt Usługi Projektowe Robert Mróz na opracowanie 

projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy ze zmianą sposobu 
użytkowania części pomieszczeń na sale dydaktyczne w budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Jastkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Jest 
to zadanie w ramach projektu grantowego pod nazwą „Dostępna Szkoła” 
Kwota opracowania projektowego wynosi 60 270,00 zł. Termin podpisania 
umowy 22 luty 2022 r. termin realizacji do 15 kwietnia 2022 r. 

o umowa z firmą Naprawa Sprzętu AGD Witold Paluch na zadanie zakup 
i dostawa systemu monitoringu do budynku Domu Strażaka w Studzieńcu. 
Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa 
Studzieniec. Kwota 9 999 ,90 zł. Termin podpisania umowy 15 luty 2022 r. 
Zadanie to zostało już zrealizowane. 

 poinformował o przebiegu postępowań przetargowych: 
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o 1 marca otwarto oferty w postępowaniu - Bieżące utrzymanie nawierzchni 
trwałych na drogach stanowiących własność gminy Pysznica w 2022 roku. Do 
przetargu przystąpiły dwie firmy, a oferty opiewały na kwoty 205 656,00 zł 
i 288 037,80 zł. Firmą która została wybrana jest firma „Usługi transportowe 
i Budowlano – Remontowe” Jan Herdzik z Pysznicy. 

o 4 marca zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie – „Modernizacja Stadionu Sportowego w Pysznicy. Przebudowa 
boiska piłkarskiego i budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz budynku 
zaplecza socjalnego.” Do 30 marca wpłynęła jedna oferta. Kwota oferty ponad 
trzykrotnie przekracza założenia budżetowe, dlatego postępowanie zostanie 
unieważnione i ponownie ogłoszone. 

o 9 marca zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chłopska 
Wola – etap II”. Do 25 marca wpłynęło 9 ofert, jedna oferta została odrzucona 
z powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferty 
kształtowały się w przedziale od 359 996,34 zł do 481 273,23 zł. Najniższą 
ofertę złożyła firma Rem-Bud z Łętowni. Realizacja zadania do końca 
września tego roku. 

o 14 marca zostało ogłoszone postępowanie zawierające dwa zadania: 
I. Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie Pysznica 
II. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 
Jastkowice 
Na część I wpłynęły 4 oferty: najniższa oferta 687 087,84 zł a najwyższa 
874 493,23 zł. Najniższą ofertę złożyła firma Paweł Lach Szyperki. 
Na część II wpłynęły 2 oferty: niższa oferta 214 187,28 zł, wyższa oferta 
260 403,92 zł. Niższą ofertę złożyła firma Paweł Lach Szyperki.  
Termin wykonania obu tych zadań to 3 m-ce od podpisania umowy. 

o pod koniec lutego został otworzony przetarg na dobudowę oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy Pysznica. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 244 163,41 
zł. Termin wykonania to 2 miesiące od podpisania umowy. 

 poinformował o otrzymanych przez gminę dofinansowaniach w ramach projektów: 
o 21 500 zł z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-

2025”; 
o 29 160 zł z programu „Senior + Moduł II”; 
o 340 050 zł z projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa; 

 poinformował o złożeniu dwóch wniosków do Rządowego Programu Polski Ład: 
o na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego oraz wymianę całego 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pysznica na oświetlenie w technologii 
LED wraz z inteligentnym oprogramowaniem sterującym. 

o na termomodernizację szkół na terenie gminy Pysznica wraz z montażem 
instalacji fotowoltaicznych.  

 poinformował, że 31 marca zostanie złożony wniosek do Programu Sportowa Polska 
na wymianę nawierzchni i ogrodzenia na boisku sportowym Orlik w Jastkowicach  
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 poinformował, o dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
modernizacji ulicy bł. Karoliny Kózkówny oraz dwóch odcinków na ul. Komunalnej 
w Pysznicy.  

 poinformował, o dofinansowaniu w wysokości 15 000,00 zł. z programu Umiem 
Pływać i przyjęciu wniosku na zorganizowanie 8 szkoleń w ramach Uniwersytetu 
Samorządności. 

 poinformował o zorganizowanych działaniach pomocowych dla Ukrainy w związku 
z panującą od 24 lutego wojną i podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
włączyli się w pomoc na rzecz Ukraińców 

 
Ad 4.  
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 
szkoleniu lub ćwiczeniach przedstawił pracownik Urzędu Gminy Pan Mateusz Wiśniewski. 
W dyskusji zabrał głos Przewodniczący Rady, informując, iż na podstawie nowej ustawy 
o Ochotniczych Strażach Pożarnych Rada Gminy jest zobligowana do ustalenia ekwiwalentu. 
Przewodniczący poinformował również, iż w ramach ubiegłorocznej kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach OSP wybrany został nowy Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego, którym jest obecnie radny Kamil Kuśmider i mamy także nowego 
Komendanta Gminnego w osobie druha Mirosława Czubata. Uchwała była konsultowana 
z Zarządem Oddziału Gminnego. 
Uchwała Nr XLII/306/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 
jednogłośnie. 
 
Ad 5.  
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów” 
na rok 2022. przedstawiła Pani Teresa Kudłacik kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pysznicy.  
W dyskusji Przewodniczący Rady zapytał jaka jest wysokość dofinansowania.  Pani 
Kierownik poinformowała, iż jest to kwota 15 000,00 zł. 
Uchwała Nr XLII/307/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 
jednogłośnie. 
 
Ad 6.  
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2022 roku. przedstawiła 
Pani Małgorzata Wieteska, pracownik Urzędu Gminy. 
Uchwała Nr XLII/308/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 
jednogłośnie. 
 
Ad 7.  
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pysznica na lata 
2022-2023 przedstawiła Pani Beata Biały pracownik Urzędu Gminy. 



Strona 6 z 8 

Uchwała Nr XLII/309/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 
jednogłośnie. 
 
Ad. 8. 
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 
w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Pysznica przedstawiła Pani 
Beata Biały pracownik Urzędu Gminy. 
W dyskusji Radny Zygmunt Cholewiński zapytał, jaka kwota została w tym roku 
zarezerwowana na konserwację zabytków. Pani Skarbnik odpowiedziała, iż w tej kwestii nie 
wpłynął żaden wniosek. Jeżeli wniosek wpłynie w bieżącym roku, to zostanie przedłożony 
projekt o przeznaczeniu środków na konkretne zadanie. Radny zapytał także, kto obecnie 
zajmuje się konserwacją i sprzątaniem cmentarza żydowskiego w Pysznicy. Pani Beata Biały 
odpowiedziała, iż te prace zlecone są pracownikom gospodarczym. 
Uchwała Nr XLII/310/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 
jednogłośnie. 
 
Ad 9, 10, 11 
Projekty uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica, Słomiana i Krzaki 
przedstawiła Pani Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska. 
Uchwały Nr XLII/311/2022, XLII/312/2022, XLII/313/2022 w wyniku głosowania zostały 
przyjęte przez radnych jednogłośnie 
 
Ad 12.  
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia w 2022 roku pomocy 
finansowej dla Powiatu Niżańskiego na realizację zadania publicznego przedstawiła Pani 
Skarbnik Grażyna Ożga. 
Uchwała Nr XLII/314/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 
jednogłośnie. 
 
Ad 13. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Bóbrka obwód lwowski 
na Ukrainie przedstawiła Pani Skarbnik Grażyna Ożga. 
Uchwała Nr XLII/315/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 
jednogłośnie. 
 
 Ad. 13a. 
Projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawiła Pani Skarbnik Grażyna Ożga.  
Uchwała Nr XLII/316/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 
jednogłośnie. 
 
Ad 14.  
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Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2022 
przedstawiła Pani Skarbnik Grażyna Ożga. 
Uchwała Nr XLII/317/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 
jednogłośnie. 
 
Ad 15. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 
przedstawiła Pani Skarbnik Grażyna Ożga. 
Uchwała Nr XLII/318/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 
jednogłośnie. 
 
Ad 16. 
Informację o stanie bezpieczeństwa w gminie Pysznica przedstawił Pan Marek Bieniek 
Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy. 
Przewodniczący Rady odniósł się do przekazanej radnym analizy zdarzeń przygotowanej 
przez Państwową Straż Pożarną i poprosił o szczególne uczulanie i informowanie 
mieszkańców na temat bezmyślnego wypalania traw. Radny Kamil Kuśmider dodał, iż za 
tego rodzaju działania grozi sankcja karna. Radny poinformował także, jakie działania są 
podejmowane w kierunku ograniczenia zjawiska wypalania traw. 
Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił uwagę na zmianę granic terenu zabudowanego na 
odcinku między Jastkowicami a Pysznicą i obowiązujące w tym miejscu ograniczenie 
prędkości. 
Radny Krzysztof Haliniak zapytał Kierownika Posterunku Policji o kwestię budowy nowego 
posterunku policji na terenie gminy Pysznica i o możliwość zwiększenia monitorowania 
miejsc w których odbywa się handel narkotykami. Pan Marek Bieniek odnosząc się do 
zdanych pytań odpowiedział, iż budowa posterunku w Pysznicy wpisana jest w plan 
inwestycyjny na rok 2022 i istnieje duża szansa, że ten obiekt powstanie. Odnośnie handlu 
narkotykami, poinformował o przypadkach ujawnienia i ukarania osób za przestępczość 
narkotykową. Jednocześnie Kierownik posterunku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie policji 
o przypadkach, w jakich mogłoby dochodzić do przestępstw na tle narkotykowym. 
Przewodniczący Rady zapytał o możliwość zwiększenia liczby policjantów pracujących na 
terenie gminy Pysznica. Pan Marek Bieniek zasugerował, aby władze gminy zwróciły się 
z wnioskiem do komendanta wojewódzkiego o zwiększenie stanu etatowego posterunku 
policji. 
 
Ad 17. 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Radny Kamil Kuśmider podziękował za podjęcie uchwały o ustaleniu ekwiwalentu 
pieniężnego dla strażaków i podkreślił, że strażacy ochotnicy nie zarabiają na 
pożarach a otrzymywany ekwiwalent jest w większości przeznaczane na działalność 
statutową jednostek OSP. 

 Przewodniczący Rady i radny Marek Bid podkreślali jak ciężką pracę wykonują 
strażacy ochotnicy. Przewodniczący Rady wyraził nadzieję na stworzenie 
w niedalekiej przyszłości ochotniczych drużyn młodzieżowych. 
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLII sesji  
o godz. 16:15. 
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:  
 
         Krzysztof Skrzypek  
 
 


