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PROTOKÓŁ NR XVII/2019  

z XVII SESJI RADY GMINY YSZNICA 

odbytej w dniu 30 grudnia 2019 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 2020 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych (3 uchwały).  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica. 

8. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Pysznica na rok 2020: 

a) przedstawienie projektu budżetu Gminy Pysznica na rok 2020, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy 

Pysznica na rok 2020, 

c) przedstawienie opinii komisji Rady Gminy Pysznica o projekcie budżetu na rok 2020, 

d) dyskusja, 

e) głosowanie.  

9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Pysznica na 2020 rok. 

10. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020 rok. 

11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2020 rok. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 14:00 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

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

w posiedzeniu bierze udział 14 radnych (nieobecny był radny Kamil Kuśmider), wobec tego 

istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

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. 
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Ad 3. 

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

Łukasz Bajgierowicz.  

W powyższym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (2): 

 Zarządzenie Nr 170/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

 Zarządzenie Nr 171/2019 w sprawie: wprowadzenia: „Polityki Bezpieczeństwa 

Informacji w Urzędzie Gminy w Pysznicy” oraz Instrukcji Zarządzania Systemem 

Informatycznym w Urzędzie Gminy w Pysznicy. 

Dyskusji nie było. Informacja została przyjęta. 

 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 rok przedstawiła Pani Beata Biały, pracownik Urzędu 

Gminy. 

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy stwierdzając, że głównymi filarami na 

których opiera się realizacja przedmiotowego programu to szkoły, w których wdrażane są różne 

programy profilaktyki. Co roku w sprawozdaniu z realizacji tego programu, można prześledzić 

jakie działania były podejmowane. 

Po dyskusji uchwała Nr XVII/103/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2020 rok omówiła również Pani Beata Biały. Przewodniczący Rady nadmienił, że powyższy 

program został pozytywnie zaopiniowany prze komisje.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XVII/104/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia 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 80 000 zł oraz „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 1022R relacji Spokojna – Jastkowice w miejscowości Krzaki w zakresie 

budowy chodnika w kwocie 80 000 zł przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga.  

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XVII/105/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 
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Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego  

z przeznaczeniem na dofinansowanie wykładów i zajęć warsztatowych na „Powiatowa 

Akademia Nauki PAN” w kwocie 2 000 zł omówiła Skarbnik Gminy.  

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady pytając, czy mamy informację, ile osób z terenu 

naszej gminy będzie mogło uczestniczyć w tych zajęciach. Zastępca Wójta Witold Pietroniec 

odpowiedział, że takie informacje będą dostępne na późniejszym etapie realizacji umowy.  

Po dyskusji uchwała Nr XVII/106/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu z przeznaczeniem na 

dofinansowanierealizacji programu zdrowotnego pn. ”Kompleksowe usprawnianie pacjentów 

w stacjonarnej opiecedługoterminowej” w kwocie 10.000 złomówiła Skarbnik Gminy.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XVII/107/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 7. 

Projekt uchwały w sprawieuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pysznica 

omówiła Skarbnik Gminy, która odczytała również uchwałę Nr XVI/239/2019 z 7 grudnia 2019 

r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2020. 

W dyskusji głos zabrał radny Zygmunt Cholewiński, który zwrócił uwagę na to, że wieloletnia 

prognoza finansowa jest rozpisana do 2030 roku, z nią ściśle łączy się wieloletni plan 

inwestycyjny, którego w tej uchwale nie ma, jest tylko na plan działań na 2020 rok, a już nie 

wiadomo co będzie robione w kolejnych latach. Wynikiem tego podejścia jest brak 

przygotowanych projektów na to, co ma być realizowane w kolejnych latach. Dodał, że 

zgłaszane przez niego wcześniej, uwagi, że należy dynamiczniej podejść i projektować 

inwestycje nie zostały wysłuchane, a efektem jest to, że WPF kończy się na przedsięwzięciach 

na 2020 rok, czyli w zasadzie WPF jest przygotowany tylko na 1 rok. 

Po dyskusji uchwała Nr XVII/108/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

O godz. 14.50 na posiedzenie rady przybył radny Kamil Kuśmider.  

 

Ad 8. 

Projekt uchwaływ sprawie uchwalenia budżetu gminy Pysznica na rok 2020 wraz z naniesioną 

autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy. Po przedstawieniu projektu budżetu na 2020 rok 

Pani Skarbnik odczytała następujące uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 

 uchwała Nr XVI/238/2019 z 7 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 

uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2020, 

 uchwała Nr XVI/240/2019 z 7 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przedstawionego przez gminę Pysznica na rok 2020. 
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Następnie radny Rafał Tofil - Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego i Oświaty odczytał opinię Komisji dotyczącą projektu budżetu. Po jej 

odczytaniu Przewodniczący otworzył dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Zygmunt Cholewiński zaznaczył, że jego wnioski nie są wysłuchiwane, więc ich nie 

będzie składał. Stwierdził, że lepiej mieć taki budżet niż żaden więc będzie głosował za jego 

przyjęciem, natomiast tak jak mówił przy WPF, że ten budżet nie ma zaplanowanych środków, 

które byłyby nakierowane na rozwój gminy, nie ma środków przeznaczonych na projekty, które 

w przyszłości umożliwiałyby składanie wniosków o pozyskanie środków unijnych, oprócz tych 

o których wcześniej już było wiadomo, w związku z czym należy wskazać, że jest to bardzo 

ostrożny budżet niedający możliwości dynamicznego rozwoju naszej gminy. 

W związku z tym wskazując pewne dolegliwości tego budżetu zaapelował aby z nadwyżki 

budżetowej uwzględnić prorozwojowe kierunki, zasugerowałaby zaglądnąć do strategii 

rozwoju gminy, która obowiązuje i którą powinniśmy realizować, jeżeli wymaga zmian to 

należy ją zmienić, po to aby w następnych latach pojawiły się projekty, które byłyby 

programami wieloletnimi. Za przykład podał brak środków zaplanowanych na opracowanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w kilku miejscu można by je 

opracować, np. w Jastkowicach w kierunku Musikowa. Podkreślił, że przy podziale nadwyżki 

z 2019 roku należałoby się zastanowić, jak zdynamizować i przygotować projekty, które w 

przyszłości będą podstawą do aplikowania o środki unijne.  

 Wójt odniósł się do wypowiedzi radnego tj. wyjaśnił, że przygotowując budżet przygotował go 

w sposób celowy i oszczędny. Po przeanalizowaniu całego roku, rozmów z mieszkańcami, 

radnymi i sołtysami stwierdził, że największym problemem dla mieszkańców jest kilka 

aspektów: drogi, kanalizacja i oświetlenie, na które w tym budżecie znalazły się środki. Oprócz 

w/w inwestycji wymienił inne, które będą jeszcze realizowane: inwestycja kanalizacyjna w 

Jastkowicach na ponad 1 mln zł – realizowana przez ZGK, rekultywacja wysypiska śmieci w 

Pysznicy - inwestycja kilkumilionowa z dofinansowaniem realizowana również przez ZGK. 

Ponadto w budżecie gminy zostały ujęte środki na opracowanie MPZP o których radny 

wspomniał, jest tylko kwestia wyboru terenu nad czym będzie jeszcze dyskusja. Wójt 

podkreślił, że przy przygotowaniu budżetu kierował się glosami mieszkańców, wnioskami 

radnych i sołtysów. Nadmienił, że nie uważa, że budżet jest mało dynamiczny. Zgodził się z 

natomiast radnym, że trzeba projektować i w związku z tym takie środki zostały zaplanowane, 

na przykład na budowę kanalizacji w Kłyżowie oraz na koncepcję kanalizacji w Bąkowie i 

Brandwicy. Zaznaczył, że jeśli chodzi o inwestycje długoletnie, to w tym budżecie są środki na 

pozyskanie nieruchomości, jeżeli uda się to zrobić, to te inwestycje będą widoczne w budżecie 

i WPF. Wójt powtórzył, że przy konstruowaniu budżetu kierował się celowością i 

oszczędnością, ponieważ rosną wydatki na oświatę, więc środki, które można byłoby 

przeznaczyć na inwestycję maleją, ponieważ nie chcemy obniżać jakości szkolenia dzieci. 

 Przewodniczący Rady dodał, że uwagi, wnioski oraz sugestie radnych i sołtysów w zakresie 

działań inwestycyjnych nie spływały tylko przed projektem budżetu, ponieważ zgłaszane były 

w ciągu całego roku i znalazły one odzwierciedlenie w zmianach w budżecie, które były 

uchwalane.  
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 Wójt nadmienił, że wiele inwestycji realizowanych w tym roku będzie miało odzwierciedlenie 

w analizie z wykonania budżetu za 2019 rok, a gmina aplikowała wszędzie, gdzie można było 

uzyskać środki zewnętrzne i to się udawało. Dodał, że ma nadzieję, że przyszły rok także 

przyniesie takie możliwości i ten budżet będzie ewaluował. 

Po dyskusji uchwała Nr XVII/109/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 9. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Plan pracy Rady Gminy na rok 2020, który został 

przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 10. 

Plany pracy stałych Komisji na 2020 rok przedstawili Przewodniczący komisji: 

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

 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Planowania 

Przestrzennego – radny Andrzej Szawara; 

 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – radna Aleksandra Kuziora. 

Plany pracy stałych Komisji zostały przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 11. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 przedstawił jej Przewodniczący – radny Krzysztof 

Haliniak. Plan pracy został przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 12. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

 Radny Kamil Kuśmider zapytał na jakim etapie jest sprawa związana z transportem publicznym 

w części sołectwa Pysznica tj. Podlesie, Piskorowy Staw i sołectwach Krzaki Słomiana oraz 

Studzieniec, czy jest na etapie rozmów czy podejmowania decyzji. Wójt poinformował, że 

otrzymał kosztorys od PKS-u i prywatnego przewoźnika, natomiast do tej pory nie otrzymał 

informacji od MZK.  

 Radny Krzysztof Haliniak w związku z pojawieniem się informacji w urzędzie 

marszałkowskim o dofinasowaniu transportu PKS-u zapytał, czy starostwo ujęło w planach 

kursy na gminę Pysznica. Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o linię Słomiana – Krzaki - 

Studzieniec przez Piskorowy Staw to takie zapotrzebowanie zostało zgłoszone przez starostwo 

do planu komunikacyjnego.  

 Przewodniczący Rady zaapelował do radnych i sołtysów o zgłaszanie ubytków w asfalcie na 

drogach gminnych niezwłocznie po zauważeniu, aby zapobiec ich powiększaniu się. 

 

 

 

Ad 13. 
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował za współpracę w 2019 

roku oraz złożył zebranym życzenia noworoczne do których przyłączył się Wójt Gminy. 

Następnie Przewodniczący zamknął obrady XVII 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:  

 

 Marta Gleich                                                                            Krzysztof Skrzypek  


