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PROTOKÓŁ NR XLI/2022 

z XLI SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 9 lutego 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 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w miejscowości Studzieniec służebnością gruntową przejazdu i przechodu.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, warunków  i zasad korzystania z tych obiektów, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach 

ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

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

2022. 

11. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Pysznica za rok 2021. 

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

Gospodarczego i Oświaty za rok 2021. 

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

Bezpieczeństwa i Planowania Przestrzennego za rok 2021. 

14. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2021. 

15. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji za rok 2021. 

16. Wolne  wnioski i zapytania. 

17. 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.  

 

Ad 2. 
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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 (22): 

 Zarządzenie Nr 168/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 169/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia 

pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do prowadzenia postępowań w 

sprawach o wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która 

zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego 

funduszu, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach zaświadczeń. 

 Zarządzenie Nr 170/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia 

pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do realizacji niektórych zadań 

wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

 Zarządzenie Nr 171/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami. 

 Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do prowadzenia postępowań w sprawach o 

ustalenie prawa do dodatku osłonowego, w tym do wydawania w tych sprawach 

decyzji administracyjnych. 

 Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do prowadzenia postępowań w sprawach o  

ustalenie prawa do dodatku osłonowego, z wyłączeniem wydawania decyzji 

administracyjnych w tych sprawach. 

 Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia podstawowych 

założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i 

obrony cywilnej gminy Pysznica w 2022 roku. 

 Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie  upoważnienia Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pysznicy do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022. 

 Zarządzenie Nr 7/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pysznicy do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - 

edycja 2022. 

 Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do prowadzenia postępowań w sprawach o 
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ustalenie prawa do dodatku osłonowego, z wyłączeniem wydawania decyzji 

administracyjnych w tych sprawach. 

 Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w 

„Regulaminie wynagradzania pracowników 

samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Pysznicy”. 

 Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego 

przeniesienia własności ruchomości w drodze darowizny na wyposażenie OSP w 

Studzieńcu. 

 Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zasad opracowania 

planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia 

radiacyjnego w gminie Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej. 

 Zarządzenie Nr 13/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w 

tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych 

przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 14/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w 

tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych w 

publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i 

form kształcenia nauczycieli, na które  dofinansowanie jest przyznawane. 

 Zarządzenie Nr 16/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w składzie 

osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zmiany zarządzenia Nr 21/2019 Wójta 

Gminy Pysznica z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu  

Interdyscyplinarnego. 

 Zarządzenie Nr 17/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 18/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zapewnienia  

profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom Urzędu Gminy Pysznica oraz 

zasad ich wydawania. 

 

Wójt poinformował: 

 o odebraniu prac przy: 

 budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chłopska Wola etap I, 

 remoncie remizo-świetlicy w Kłyżowie, 

 przebudowie dróg gminnych (4 odcinki dróg),  

 remoncie drogi gminnej 101200R w Jastkowicach (odcinek Ludian- Lipowiec- 

Kochany- Dębowiec), 
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 o planowanym odbiorze prac przy remoncie pomieszczeń piwnicznych w budynku 

przedszkola w Brandwicy oraz przy przebudowie dróg gminnych w Jastkowicach: ul. 

Sosnowej i ul .Chopina,  

 o podpisaniu umowy na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 

na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2022”, 

 o rozstrzygnięciu przetargu na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu 

Gminy w Pysznicy, 

 o otwarciu ofert na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pysznica, 

wykonaniu tego zadania i planowanym odbiorze, 

 otwarciu ofert na konserwację oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie 

gminy Pysznica, 

 o spotkaniu zespołu oceny projektów inwestycyjnych w temacie budowy drogi S-74, 

 o wstrzymaniu wydania decyzji środowiskowej odnośnie przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 855 ze względu na braki w raporcie środowiskowym, 

 o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu do 15 lutego, 

 o planowanym otwarciu filii Domu Kultury w Jastkowicach, 

W dyskusji głos zabrali:  

 Radny Marek Bis zapytał o wymianę lamp przez PGE w ramach umowy na 

konserwację oświetlenia ulicznego. Wójt odpowiedział, że w tym roku PGE 

planowało wymienić około 25 lamp na swoim majątku, ale ze względu na 

problemy z dostępnością lamp nie zostało to wykonane, być może zostanie to 

zrobione na początku roku. W zapytaniu ofertowym na kolejny rok zostało 

zaznaczone, że konieczne jest wymienienie minimum 30 lamp.  

 Radny Rafał Tofil poprosił o doprecyzowanie, czy w kwestii drogi s-74 w dalszym 

w ciągu wchodzi w grę połączenie wariantu zielonego z pomarańczowym, czy na 

tym etapie zostało to odrzucone i zostają tylko 3 warianty, które Wójt przedstawił. 

Wójt poinformował, że przedstawione przez projektanta były tylko 3 warianty, 

wariant zielony nie był wskazywany.  

 Sołtys sołectwa Kłyżów Piotr Pelic zapytał, czy będzie projektowany węzeł na 

drodze S-74 i drodze powiatowej w Kłyżowie. Wójt poinformował, że to pytanie 

zostało zadane podczas spotkania i z odpowiedzi projektanta wynika, że jest to 

możliwe i będzie to jeszcze rozpatrywane na komisji. 

 

Ad 4.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przedstawiła Pani 

Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

W dyskusji zabrał głos Przewodniczący Rady, który w związku z informacją Wójta o zmianie 

zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych zapytał czy zmienił skład komisji czy liczba osób w komisji. Pani Beata Biały 

odpowiedziała, że zmienił się skład osobowy komisji, liczba członków pozostała bez zmian.  

Uchwała Nr XLI/301/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 
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Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w miejscowości Studzieniec służebnością gruntową przejazdu i przechodu przedstawiła Pani 

Beata Kuziora.  

Uchwała Nr XLI/302/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych przy 1 

głosie „wstrzymującym się”. 

Ad 6.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

warunków  i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Pysznica omówił Zastępca Wójta Witold Pietroniec. 

Uchwała Nr XLI/303/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli w 

interesie publicznym w zakresie ustanowienia przepisów prawa miejscowego przez Radę 

Gminy Pysznica omówił Przewodniczący Rady. Następnie Przewodnicząca Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Aleksandra Kuziora odczytała opinię komisji dotyczącą wniesionej 

petycji, która nie uwzględnia przedmiotowej petycji. 

Uchwała Nr XLI/304/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych przy 2 

głosach „przeciw i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

Ad 8.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkankę  w sprawie 

nazwy ulicy omówił Przewodniczący Rady. Następnie Przewodnicząca Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Aleksandra Kuziora odczytała opinię komisji dotyczącą wniesionej 

petycji uwzględniającą przedmiotową petycję. 

Uchwała w wyniku głosowania nie została przyjęta/została odrzucona przez radnych przy 4 

głosach „za”, 7 głosach „przeciw i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

 

Ad 7.  

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

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XLI/305/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 8.  

Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za rok 2021 przedstawił Przewodniczący Rady Krzysztof 

Skrzypek. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad 8.  
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Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty 

za rok 2021 przedstawił jej przewodniczący - radny Rafał Tofil. 

Ad 17. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa  

i Planowania Przestrzennego za rok 2020 przedstawił jej przewodniczący - radny Andrzej 

Szawara. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

 

Ad 9.  

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2020 przedstawił jej przewodniczący - 

radny Krzysztof Haliniak. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

 

 

 

Ad 17. 

Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020 przedstawiła jej 

przewodnicząca - radna Aleksandra Kuziora. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

 

Ad 18. 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady poinformował o petycjach, które wpłynęły do Rady Gminy: 

 w sprawie zmiany nazwy ulicy, 

 w sprawie ustanowienia przepisów prawa miejscowego, 

które zostaną skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 Radny Rafał Tofil w odniesieniu do wcześniejszej informacji wójta o zakończeniu 

prac remontowych remizo-świetlicy w Kłyżowie podziękował wszystkim osobom 

zaangażowanym w cały zakres prac oraz radnym za przychylność. Ma nadzieję, że ten 

nowy budynek będzie tętnił życiem i służył mieszkańcom sołectwa Kłyżów oraz 

Olszowiec. Do podziękowań przyłączył się sołtys Sołectwa Kłyżów Piotr Pelic. 

 Radny Zygmunt Cholewiński przypomniał, że na ostatniej sesji przy dyskusji na temat 

Laboratorium Przyszłości zwrócił uwagę na to, że sprzęt komputerowy w szkołach 

powinien być doposażony, w związku z tym zawnioskował do wójta o to, aby 

niezależny informatyk, ekspert czy audytor ocenił programy i możliwości techniczne 

sprzętu w poszczególnych szkołach i przekazał dyrektorom zalecenia w tym zakresie. 

Zastępca Wójta poinformował, że po ostatniej sesji głos radnego został 
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zweryfikowany i faktycznie występują problemy jeżeli chodzi o sprawność i szybkość 

działania sieci w szkołach i te braki zostaną wzięte od uwagę przy realizacji projektu 

Cyfrowa Gmina.  

 Radny Marek Bis, Przewodniczący Rady oraz Wójt złożyli wszystkim życzenia. 

  

 

Ad 19. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLI sesji  

o godz. 16:36. 

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  

 

 


