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PROTOKÓŁ NR XLIV/2022 

z XLIV SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 25 maja 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 w sprawie w sprawie zmiany nazwy oraz statutu samorządowej 

instytucji kultury o nazwie Dom Kultury w Pysznicy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę 

jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej 

Woli służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowych położonej w miejscowości Kłyżów na rzecz Gminy Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Kłyżów na rzecz Gminy Pysznica. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Pysznica na rzecz Gminy Pysznica. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Pysznica. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy 

Pysznica na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/319/2022 Rady Gminy 

Pysznica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pysznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Podkarpackiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług 

określonych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pysznica. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału 

zakładowego do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. z 

siedzibą w Pysznicy.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki Gminy Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. z 
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siedzibą w Pysznicy oraz na objęcie przez Gminę Pysznica wszystkich nowych 

udziałów w podwyższonym kapitale tej spółki.  

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. 15:00 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy 

obecności dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że 

w posiedzeniu bierze udział 15 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący Rady złożył wniosek o zmianę 

porządku obrad poprzez: 

 usunięcie z porządku obrad punktu 4 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie 

w sprawie zmiany nazwy oraz statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie 

Dom Kultury w Pysznicy,  

 zmianę nazwy w punkcie 6 na: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzaki 

na rzecz Gminy Pysznica,  

 zmianę nazwy w punkcie 7 na: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kłyżów 

na rzecz Gminy Pysznica,  

 zmianę nazwy w punkcie 8 na: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pysznica na rzecz 

Gminy Pysznica, 

 dodanie punktu po punkcie 14 w brzmieniu: Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych. 

Innych wniosków nie zgłoszono, więc Przewodniczący Rady poddał złożony wniosek pod 

głosowanie. Zmieniony porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 2. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego 

Rady Gminy. Protokół w wyniku głosowania został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 3. 

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

Łukasz Bajgierowicz.  

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (26): 

 Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 
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 Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 21 kwietnia 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.  

 Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy za 

rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pysznicy za rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej 

pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

w Urzędzie Gminy w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022.   

 Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie 

wytycznych w zakresie realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów 

na rok 2022”. 

 Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Gminie 

Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 28 kwietnia 2022 r w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej. 

 Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie 

projektu pn. „Cyfrowa Gmina”- umowa powierzenia grantu nr 4698/3/2022 w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 6 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 62/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Odbioru Inwestycji. 

 Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie 

zmiany w budżecie gminy na rok 2022. 
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 Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 12 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 66/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji 

Oceniającej. 

 Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 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 70/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Armii Krajowej w Jastkowicach. 

 Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Wójt w wystąpieniu: 

 poinformował o podpisaniu następujących umów: 

o 22 kwietnia 2022 r. umowa z Firmą Rem-Bud Tadeusz Piela na zadanie 

„Budowa Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Chłopska Wola”, 

o Umowa z firmą Paweł Lach Usługi Drogowe – Szyperki na drugą część 

przebudowy, budowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

obrębie Jastkowice, tzw. drogi na Radyczynę, 

o Umowa z firmą Paweł Lach Usługi Drogowe – Szyperki na zadanie 

modernizacji i przebudowy dróg wewnętrznych, 

 poinformował o przebiegu postępowań przetargowych: 

o 13 maja 2022 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie: „Przebudowa urządzeń i sieci elektroenergetycznych 

związanych z realizacją inwestycji: Modernizacja stadionu sportowego w 

Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu 

lekkoatletycznego oraz budynku zaplecza socjalnego”. Termin składania 

wniosków 1 czerwca 2022 r. 

o 25 maja 2022 roku ogłoszono postepowanie przetargowe na zadanie 

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 

części pomieszczeń na sale zajęć specjalistycznych w budynku. Publicznej 
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Szkoły Podstawowej w Jastkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu” 

Termin realizacji zadania to 25 sierpnia 2022 roku. 

 poinformował o odbiorze końcowym w dniu 19 maja 2022 roku inwestycji pod 

nazwą: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap trzeci”, 

 poinformował, o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego ogłoszonego przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli oraz o współfinansowaniu projektu 

w zakresie przebudowy dróg powiatowych, 

 poinformował o trwających rozmowach ze Starostwem Powiatowym w Nisku 

dotyczących zdania na terenie sołectwa |Krzaki – Słomiana, 

 poinformował o zaplanowaniu akcji koszenia poboczy w poszczególnych sołectwach, 

 poinformował o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego odnośnie usuwania wyrobów 

azbestowych w Gminie Pysznica oraz dofinansowania tego zadania, 

 poinformował o informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli 

dotyczącej remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, 

 poinformował o spotkaniu dotyczącym budowy drogi S74, 

 poinformował o braku decyzji środowiskowej dotyczącej drogi wojewódzkiej nr 855 

w Brandwicy, 

 poinformował o obytym przetargu na sprzedaż działek na os. Słotwiny oraz 

planowanych przetargach w kolejnych miesiącach, 

 zaprosił na Gminne zawody pożarnicze połączone z I memoriałem lekkoatletycznym 

im. Bogdana Dziuby, które odbędą się 12 czerwca 2022 r. w Jastkowicach oraz na 

Jarmark Królewski który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2022 r., a także złożył 

życzenia z okazji Dnia Matki.  

 

W dyskusji w temacie spotkania w zakresie budowy S74 Radny Zygmunt Cholewiński 

zapytał, czy Gmina Pysznica na tym spotkaniu będzie stroną, czy będzie uczestniczyć 

jako słuchacz. Wójt odpowiedział, że Gmina Pysznica może tylko uczestniczyć w 

spotkaniu jako słuchacz.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Skrzypek podziękował za szybką interwencję do 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w związku z ubytkami na drogach zgłaszanymi 

w wolnych wnioskach na poprzedniej sesji. 

 

Ad 4.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu 

terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli służącą realizacji zadań w 

ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przedstawiła Pani Beata Biały - pracownik 

Urzędu Gminy. Głos w dyskusji zabrał Przewodniczący Rady Krzysztof Skrzypek pytając o 

termin rozpoczęcia składania wniosków. Pani Beata Biały odpowiedziała, że w pierwszej 

kolejności potrzebne jest opracowanie strategii, a termin składania wniosków zależny będzie 

od ogłoszonych naborów. Radny Zygmunt Cholewiński zadał pytanie, czy strategia będzie 

dla całego obszaru. Pani Beata Biały wyjaśniła, że strategia będzie miała charakter 
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ponadlokalny dla czterech gmin. Po dyskusji Uchwała Nr XLIV/324/2022 w wyniku 

głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Krzaki na rzecz Gminy Pysznica przedstawiła Pani Beata Kuziora 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Z uwagi na problemy 

techniczne z systemem do obsługi sesji o godzinie 15:34 Przewodniczący Rady Krzysztof 

Skrzypek zarządził pięciominutową przerwę w obradach. Po przerwie Przewodniczący 

wznowił obrady. 

Uchwała Nr XLIV/325/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 14 

głosami „za”, jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Kłyżów na rzecz Gminy Pysznica przedstawiła Pani Beata Kuziora 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Uchwała Nr 

XLIV/326/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 14 głosami „za”, jeden 

z radnych nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Pysznica na rzecz Gminy Pysznica przedstawiła Pani Beata Kuziora 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

Uchwała Nr XLIV/327/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  

 

Z uwagi na ponowne problemy techniczne z systemem do obsługi sesji Przewodniczący Rady 

zarządził o godzinie 15:46 przerwę w obradach. Przewodniczący wznowił obrady o godzinie 

15:55. 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Pysznica przedstawiła Pani Marta Pawleniak Sekretarz Gminy. Przewodniczący Rady w 

związku z dyskusją na posiedzeniu Komisji Budżetu złożył wniosek o wprowadzenie 

poprawek w treści uchwały w zakresie uszczegółowienia czasu trwania konsultacji, terminu 

ogłoszenia zarządzenia Wójta w sprawie konsultacji oraz terminu opublikowania ogłoszenia o 

konsultacjach.  

Przewodniczący Rady poddał poprawki pod głosowanie. Poprawki zostały przyjęte 

jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/328/2022 z wprowadzonymi poprawkami w wyniku głosowania została 

przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 9. 
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Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Pysznica 

na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu strategii, w tym trybu konsultacji przedstawiła Pani Marta Pawleniak Sekretarz 

Gminy. W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady zachęcając wszystkich do wzięcia 

udziału w diagnozie. Po dyskusji Uchwała Nr XLIV/329/2022 w wyniku głosowania została 

przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 10.  

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/319/2022 Rady Gminy Pysznica 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pysznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego z tytułu 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przedstawiła Pani Marta 

Pawleniak Sekretarz Gminy. 

Uchwała Nr XLIV/330/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 11. 

Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Podkarpackiego przedstawiła Pani Marta Pawleniak Sekretarz Gminy . 

Uchwała Nr XLIV/331/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 12. 

Projekt uchwały w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług 

określonych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Pysznica przedstawiła Pani Grażyna Ożga Skarbnik Gminy. W 

dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Krzysztof Skrzypek pytając, czy szacunkowe dane 

o prognozowanej ilości zużytej wody i odprowadzenia ścieków zostały przygotowane przez  

Zakład Gospodarki Komunalnej. Przewodniczący zapytał również o tegoroczną dopłatę 

zaplanowaną w budżecie. Wyjaśnień udzieliła Pani Grażyna Ożga Skarbnik Gminy.  

Po dyskusji Uchwała Nr XLIV/332/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie. 

 

Ad 13. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego przedstawiła Pani Grażyna Ożga 

Skarbnik Gminy. W dyskusji głoś zabrał Przewodniczący Rady Krzysztof Skrzypek pytając o 

końcowy termin wykonania projektu. Wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik Gminy, informując, 

że pomoc finansowa musi być wykorzystana do 31 grudnia 2022 r.  

Po dyskusji Uchwała Nr XLIV/333/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie. 

 

Ad 14. 
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Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia w 2022 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych przedstawiła Pani 

Grażyna Ożga Skarbnik Gminy.  

Uchwała Nr XLIV/334/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 15. 

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału 

zakładowego do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Pysznicy przedstawiła Pani Grażyna Ożga Skarbnik Gminy. 

Uchwała Nr XLIV/335/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 16. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

Gminy Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. z siedzibą w Pysznicy 

oraz na objęcie przez Gminę Pysznica wszystkich nowych udziałów w podwyższonym 

kapitale tej spółki przedstawiła Pani Grażyna Ożga Skarbnik Gminy. 

Uchwała Nr XLIV/336/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 17. 

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

przedstawiła Pani Grażyna Ożga Skarbnik Gminy. 

Uchwała Nr XLIV/337/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 14 

głosami „za”, jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Ad 18. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

przedstawiła Pani Grażyna Ożga Skarbnik Gminy. 

Uchwała Nr XLIV/338/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 14 

głosami „za”, jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Ad 19. 

W wolnych wnioskach głos zabrali obecni na sesji mieszkańcy Pysznicy. Państwo Ziarno: 

 poinformowali o konieczności częstszego czyszczenia hydrantu znajdującego się na 

ich posesji, 

 zaproponowali odbieranie odpadów BIO łącznie z innymi frakcjami,  

 poprosili o posprzątanie zanieczyszczenia terenu leśnego przy ul. Szubargi,  

 wyrazili swój sprzeciw wobec planowanej budowy sklepu wielkopowierzchniowego 

w ich najbliższej okolicy. 

Odpowiedzi w tym zakresie udzielili: Wójt Gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz, 

Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Krzysztof Skrzypek oraz Prezes Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o w Pysznicy Jan Ślusarczyk. 
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Ad 20. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLIV sesji  

o godz. 16:59. 

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  

 

 


