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PROTOKÓŁ NR XVIII/2020 

z XVIII SESJI RADY GMINY YSZNICA 

odbytej w dniu 19 lutego 2020 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 2020. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pysznica 

obowiązującej przy naliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu ucznia 

niepełnosprawnego w roku szkolnym 2019/2020.  

6.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa 

miejscowego. 

7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Pysznica za rok 2019. 

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

Bezpieczeństwa i Planowania Przestrzennego za rok 2019. 

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

Gospodarczego i Oświaty za rok 2019. 

10. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2019. 

11. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji za rok 2019. 

12. Wolne  wnioski i zapytania. 

13. 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 (nieobecni byli radni: Kamil Kuśmider oraz Artur 

Trzuskot), wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Następnie poinformował, że punkt 5 otrzymuje nowe brzmienie tj. „Podjęcie uchwały 

w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pysznica obowiązującej przy 

naliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 

2019/2020”. 

Porządek obrad został przyjęty przez radnych. 

 

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. 

Wójt poinformował o: 

 wykonanych inwestycjach (oświetlenie), 
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 ogłoszonych przetargach (kanalizacja w Kłyżowie, przebudowa pomieszczeń dawnego 

DK), 

 Rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego rekultywacji składowiska przez ZGK Sp. z o.o., 

 złożonych wnioskach o dofinansowanie (WFOŚiGW, UMWP – przedłużenie ulicy 

poprzecznej w Jastkowicach), 

 zmianach w organizacji komunikacji zbiorowej na terenie gminy (PKS, ZMKS), 

 pozyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na naukę pływania dla 

dzieci, 

 przejęciu przez gminę budynku  od OSP w Kłyżowie, 

 spotkaniu z ministrem infrastruktury Rafałem Weberem, przedstawicielami GDDKiA 

i firmą projektującą trasę S-74, 

 planowej kontroli RIO w urzędzie gminy. 

W powyższym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (13): 

 Zarządzenie Nr 173/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu 

dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących 

własnością Gminy Pysznica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg. 

 Zarządzenie Nr 174/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2019. 

 Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych Gminy  Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami. 

 Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany 

Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Pysznica z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pysznica Instrukcji dokonywania operacji przy 

użyciu karta płatniczych. 

 Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie planu 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 

2020 roku przez Gminę Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 

szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica 

 Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 

szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica. 
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 Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania 

Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania 

Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na rok 2020 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Krzysztof Haliniak w związku ze zmianami w kursowaniu MKS zapytał, czy do 

obecnego systemu zostaną włączone nowo wykonane przystanki przy ul.  Słotwiny  

i ul. Nowej w Pysznicy. Wójt odpowiedział, że włączony zostanie przystanek przy ul. 

Nowej od 1 marca 2020 r. 

Po dyskusji informacja została przyjęta. 

 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2020 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XVIII/110/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pysznica 

obowiązującej przy naliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego 

w roku szkolnym 2019/2020 omówił Kierownik GZOSIP w Pysznicy Artur Mierzwa.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XVIII/111/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego 

przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Następnie Przewodnicząca Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Aleksandra Kuziora odczytała opinię komisji dotyczącą wniesionej petycji 

W dyskusji głos zabrali: 

 radny Krzysztof Haliniak zapytał czy rada nie powinna odnieść się do pozostałych 

punktów petycji. Przewodniczący odpowiedział, że w pozostałym zakresie  petycja 

została przekazana do załatwienia według właściwości do Kancelarii Sejmu RP i taka 

informacja zawarta jest w załączniku do uchwały i zostanie przekazana wnioskodawcy 

petycji. 
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Po dyskusji uchwała Nr XVIII/112/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 7. 

Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za rok 2019 przedstawił Przewodniczący Rady Krzysztof 

Skrzypek.  

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad 8. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa  

i Planowania Przestrzennego za rok 2019 przedstawił jej przewodniczący - radny Andrzej 

Szawara. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad 9. 

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

za rok 2019 przedstawił jej przewodniczący - radny Rafał Tofil. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad 10. 

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2019 przedstawił jej przewodniczący - radny 

Krzysztof Haliniak. 

W dyskusji Radny Zygmunt Cholewiński zapytał o szczegóły przeprowadzonej kontroli 

problemowej w urzędzie gminy. Odpowiedzi udzielił przewodniczący komisji - Krzysztof 

Haliniak.  

Po dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad 11. 

Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019 przedstawiła jej 

przewodnicząca - radna Aleksandra Kuziora. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad 12. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

 Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy. 

 Radny Zygmunt Cholewiński złożył wniosek o przygotowanie informacji 

porównawczej z wykonania budżetu w odniesieniu do roku 2018 i 2019,  ukazującą 

dynamikę budżetu rok do roku i porównaniem do lat poprzednich. Radny poruszył też 

kwestię przygotowywania projektów technicznych przy inwestycjach. Za przykład 

podał problem z prowadzeniem instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej, gdzie 
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słupy są raz po jednej, a raz po drugiej stronie. Wójt wyjaśnił, że taki przebieg instalacji 

na  ulicy Sportowej nie wynikał z woli projektanta, tylko z problemów z uzyskaniem 

zgody na wejście w teren. Wójt podziękował radnemu Zenonowi Saganowi za czynny 

udział w negocjacjach z mieszkańcami. Wójt poprosił radnych, aby przy inwestycjach, 

zgłaszali propozycje rozwiązań na etapie projektowania. 

 Sołtys Janusz Bąk zapytał czy jest już ustalony ostateczny przebieg drogi ekspresowej 

S74. Wójt wyjaśnił, że gmina nie jest decydentem odnośnie wariantu, który zostanie 

wybrany, może natomiast opiniować warianty w/w drogi.  Poinformował, że  w 2011 

roku było 7 wariantów z których gmina pozytywnie zaopiniowała 1 wariant, który 

przebiegał po drugiej stronie Sanu. Z tych 7 wariantów ze studium korytarzowego 

zostały wybrane 3 i teraz doszedł 4 wariant autorski firmy, która wykonuje 

dokumentację projektową. Z tych 4 wariantów zostanie odrzucony jeden, natomiast  trzy 

warianty zostaną przedstawione do decyzji środowiskowej. Według pisma, które 

wpłynęło do urzędu w 4 kwartale 2021 r. będzie wiadomo, który wariant ostatecznie 

zostanie wybrany. 

 Radny Zygmunt Cholewiński złożył wniosek w sprawie zwołania sesji 

i przeprowadzenie debaty nad funkcjonowaniem służby zdrowia na terenie gminy.  

 Sołtys sołectwa Jastkowice Czesław Pyz zgłosił ubytki w drogach tj. na ulicy Sosnowej 

w Jastkowicach od strony Armii Krajowej (3 wyrwy) i zapadnięcie na ul. Kopernika po 

wykonaniu przyłącza przez ZGK. Zwrócił się też z prośbą o ponowienie apelu do ZDP 

w Stalowej Woli o wykonanie nakładki asfaltowej na drodze do Rudy Jastkowskiej (ok. 

550 m).  

 Radny Krzysztof Haliniak zwrócił uwagę na prace prowadzone na drogach gminnych w 

celu wykonania przyłączeń wodno-kanalizacyjnych. Stwierdził, że tego typu prace 

powinny być wykonywane przewiertem, gdyż gmina inwestuje duże środki na drogi. 

Wójt  poinformował, że w/w droga nie jest nową nawierzchnią, a obecnie, jeżeli jest 

możliwość zrobienia przyłączy bez ingerencji w asfalt, to jest to tak robione. W tym 

temacie wypowiedzieli się również radny Janusz Gajda, radny Zygmunt Cholewiński 

i Przewodniczący Rady Krzysztof Skrzypek 

 Radny Cholewiński zapytał, czy wnioski przyjęte na komisji nie powinny być 

przegłosowane przez radę? Przewodniczący Rady poinformował, że jest prowadzony 

rejestr wniosków, które są składane przez radnych na komisjach i na sesji. W tym 

temacie wypowiedzieli się również radny Rafał Tofil i Wójt Łukasz Bajgierowicz. 

 

Ad 13. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XVIII sesji o godz. 

17:30. 

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  


