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PROTOKÓŁ NR XL/2021 

z XL SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 29 grudnia 2021 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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2022 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jastkowice.  

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

2021. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2021. 

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

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.  

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

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.  

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

Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych. 

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

Niżańskiego na realizację zadania publicznego. 

13. Przedstawienie uchwały budżetowej Gminy Pysznica na rok 2022 i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Pysznica: 

a) przedstawienie projektu budżetu Gminy Pysznica na rok 2022, 

b) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu 

Gminy Pysznica na rok 2022, opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego przez gminę Pysznica na rok 2022, 

d) przedstawienie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,  

e) dyskusja. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica. 

15. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Pysznica na rok 2022. 

16. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Pysznica na 2022 rok. 
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17. Zatwierdzenie planów pracy komisji rady gminy na 2022 rok. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 14:00 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. 

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 (5): 

 Zarządzenie Nr 163/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 164/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej. 

 Zarządzenie Nr 165/2021 Pysznica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 166/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 

112/2018 Wójta Gminy Pysznica z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Zarządzenie Nr 167/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. sprawie ustalenia dnia wolnego od 

pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy w zamian za święto przypadające 

w sobotę. 

 

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), 

 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,  
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 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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2022 rok przedstawiła Pani Beata Biały, pracownik Urzędu 

Gminy. 

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 XL/290/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 
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Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2022 rok omówiła Pani Beata Biały.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XL/291/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jastkowice przedstawiła 

Pani Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

Propozycja nazwy ulicy przyjęta na komisjach to ul. Zadąbie. 

Uchwała Nr XL/292/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XL/293/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 8.  

Projekt uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady pytając Wójta o przyczynę rozdzielenia zadania 

na budowę drogi gminnej w rejonie ul. Komunalnej na dwie odrębne inwestycje. Wójt 

poinformował, że są to dwie inwestycje złożone do Rządowego Funduszu Dróg 

Samorządowych - jeden odcinek jako budowa drogi a drugi jako przebudowa.  

 

Po dyskusji uchwała Nr XL/294/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 9.  

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

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

realizacji programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej 

opiece długoterminowej” w kwocie 10 000,00 zł przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna 

Ożga. 

W dyskusji Przewodniczący Rady zapytał o informację ile osób korzysta z tej opieki. Wójt 

odpowiedział, że ta liczba zmienia się w ciągu roku.  

Po dyskusji uchwała Nr XL/295/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 10.  

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

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu 
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zbiorowego polegającego na organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej 

w ramach powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Pysznica w roku 2022 

w kwocie 27 219,00 zł przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

W dyskusji głos zabrał radny Zygmunt Cholewiński który poinformował, dlaczego zagłosuje 

przeciw podjęciu tej uchwały. W jego opinii realizacja przewozów pasażerskich takim 

taborem jaki posiada obecnie PKS Stalowa Wola nie zasługuje na to, żeby go dotować. Wójt 

wyjaśnił, że radni, sołtys i mieszkańcy sołectwa Studzieniec oraz Krzaki-Słomiana 

wnioskowali aby uruchomić kursy z tych sołectw. Z MZK w Stalowej Woli gmina otrzymała 

odpowiedź negatywną, dlatego podjęto rozmowy z PKS i uruchomiono połączenia. Radny 

Zygmunt Cholewiński dodał, że jego opinia dotyczy również dowozu dzieci do szkół. 

Radny Kamil Kuśmider zaproponował, aby powrócić do rozmów z MZK i podjąć kolejne 

próby zmiany transportu na terenie tych sołectw. Radny Krzysztof Haliniak nadmienił, że na 

ten transport czekają również mieszkańcy ul. Jagodowej, gdzie chodzi głównie o dojazd 

dzieci do szkół.  

Wójt dodał, że monitorował ten temat zarówno pod kątem MZK jak i PKS w kwestii 

wymiany taboru.  

Po dyskusji uchwała Nr XL/296/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

przy 1 głosie „przeciw”. 

 

Ad 11.  

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

Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych o nazwie:  

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R relacji Pysznica - Piskorowy Staw 

w zakresie budowy chodnika” w kwocie 250 000,00 zł. 

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R relacji Spokojna – Jastkowice 

w miejscowości Krzaki w zakresie budowy chodnika” w kwocie 250 000,00 zł 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady poprosił o omówienie zakresu realizacji w/w zadań.  

 Radny Kamil Kuśmider w związku z niewykonaniem tej inwestycji w bieżącym roku, 

spowodowanym problemami z projektowaniem, zapytał na jakim etapie jest obecnie 

dokumentacja. Zastępca Wójta Witold Pietroniec poinformował, że projekt jest już 

zgłoszony w starostwie i w najbliższym czasie zostanie odebrany.  

Po dyskusji uchwała Nr XL/297/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 12.  

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

Niżańskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R 

relacji Spokojna – Jastkowice w miejscowości Krzaki w zakresie budowy chodnika” 

w kwocie 200 000,00 zł przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XL/298/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 13,14 i 15.  

Skarbnik Gminy przedstawiła w formie prezentacji projekt budżetu gminy Pysznica na rok 

2022, projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
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Pysznica oraz zadania inwestycyjne zaplanowane na 2022 rok. Po tym Pani Skarbnik 

odczytała następujące uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 

 uchwała Nr 16/6/2021 z 6 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 

uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2022, 

 uchwała Nr 16/6/2021 z 6 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem 

uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2022, 

 uchwała Nr 16/5/2021 z 6 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Pysznica na rok 2022. 

Po odczytaniu uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej radny Rafał Tofil - Przewodniczący 

Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty odczytał opinię Komisji 

w sprawie projektu budżetu. Po jej odczytaniu Przewodniczący otworzył dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Rafał Tofil przypomniał, że w trakcie dyskusji na temat budżetu na 2021 rok 

określił go rekordowym szczególnie po stronie wydatków, natomiast ten na 2022 

przedstawia się równie imponująco. Środki po stronie dochodów i wydatków, 

a szczególnie wydatki majątkowe tj.: budowa żłobko-przedszkola, rozbudowa 

infrastruktury sportowej, przebudowa oczyszczalni ścieków, infrastruktura drogowa 

i oświetlenie powodują, że możemy patrzeć z optymizmem na ten budżet i trzymać w tym 

trudnym i niepewnym okresie kciuki, aby udało się zrealizować wszystkie te zadania. 

Nadmienił, że kwota na wydatki majątkowe robi duże wrażenie i podjęcie uchwały 

budżetowej przyczyni się do rozwoju naszej gminy.  

 Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi na pytanie Radnego Zygmunta Cholewińskiego 

odnośnie kwestii wyboru wariantu wskaźnika zadłużenia.  

 Przewodniczący Rady podkreślił, że z dużym optymizmem patrzymy na zaplanowaną 

w budżecie kwotę wydatków majątkowych. Jak Wójt często powtarza, w projekcie 

budżetu są zadania które planujemy, a w ciągu roku udaje się tych zadań wykonać więcej, 

kiedy tylko pojawiają się możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Należy 

zaznaczyć, że przy tak ambitnym budżecie przed całym urzędem duża i wytężona praca, 

żeby te zadania w tak trudnym okresie zrealizować, pozostaje więc wszystkim życzyć 

sukcesów na tym polu, żeby te zadania skutecznie i w terminie wykonać.  

Po dyskusji: 

Uchwała Nr XL/299/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

Uchwała Nr XL/300/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

Po głosowaniu Wójt podziękował za przyjęcie uchwały budżetowej. Podkreślił, że 

wszystkich czeka wiele pracy, bo jest to budżet trudny ale realny i ma nadzieję, że 

niesprzyjające okoliczności takie jak rosnące ceny czy brak wykonawców na rynku nie 

pokrzyżują tych planów. Dodał, że w tym projekcie budżetu nie znalazło się kilka zadań, 

które na pewno będą realizowane w przyszłym roku, tak jak rozpoczęcie budowy 

kanalizacji w miejscowości Jastkowice, Bąków i Brandwica czy zagospodarowanie terenu 

wokół przedszkola w Brandwicy. Podziękował Pani Skarbnik za ogromną pracę włożoną 
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w przygotowanie projektu budżetu. Wójt stwierdził, że istotne jest, że ten budżet jak 

i poprzednie przewiduje działania w każdej miejscowości z terenu gminy.  

 

Ad 16. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Plan pracy Rady Gminy na rok 2022, który został 

przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 17. 

Plany pracy stałych Komisji na 2022 rok przedstawili Przewodniczący poszczególnych 

komisji: 

 Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty – radny Rafał Tofil, 

 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Planowania, 

Przestrzennego – radny Andrzej Szawara, 

 Komisji Rewizyjnej – radny Krzysztof Haliniak, 

 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – radna Aleksandra Kuziora. 

Plany pracy stałych Komisji zostały przyjęte przez radnych 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 

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. 
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Ad 19. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XL 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  

 

 


