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PROTOKÓŁ NR XVI/2019  

z XVI SESJI RADY GMINY YSZNICA 

odbytej w dniu 20 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 zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2019. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica. 

7. Wolne  wnioski i zapytania. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 16:30 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 Artur Trzuskot), wobec tego 

istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Porządek obrad został przegłosowany i przyjęty  przez radnych jednogłośnie. 

 

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.   

W powyższym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (10): 

 Zarządzenie Nr 160/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania 

Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 Zarządzenie Nr 162/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od 

pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy  w Urzędzie Gminy w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 163/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji składników majątkowych. 



Strona 2 z 4 

 Zarządzenie Nr 164/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania 

Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 Zarządzenie Nr 165/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2019. 

 Zarządzenie Nr 166/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 167/2019 z dnia 13 grudnia 2019 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 168/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 169/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Pysznicy. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Kamil Kuśmider w kwestii wymiany wiat przystankowych zapytał, czy była ona 

zaplanowana i kto wskazywał miejsca w których zostały wymienione, ponieważ nie 

zostały wymienione przy innych drogach powiatowych m.in. na ul. Podlesie czy 

w Studzieńcu zaznaczając, że przy ul. Piskorowy Staw w ogóle nie ma wiaty. Wójt 

odpowiedział, że wiaty przystankowe zostały wymienione tylko w ciągu dróg 

powiatowych o których wspomniał wcześniej ze względu na to, że dalej trwają ustalenia 

z przewoźnikami i nie było wiadomo jak będzie wyglądała siatka połączeń. Wójt dodał, 

że wiaty, które zostały zdemontowane kilka nadaje się do użytku w związku z tym 

zostaną wymienione w Krzakach i na Podlesiu, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

wymienić w przyszłym roku  pozostałe wiaty.    

 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok omówiła Skarbnik Gminy 

Grażyna Ożga.  

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XVI/100/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty omówiła Skarbnik Gminy. 

W dyskusji  zabrali: 

 Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił sposób w jaki została wyliczona stawka za odbiór 

odpadów i jakie czynniki wpłynęły na jej wzrost. Poinformował również, że 

wprowadzone zmiany w przepisach wymagają dostosowania gminnego regulaminu 

utrzymania czystości i porządku  oraz częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 

i biodegradowalnych do nowych przepisów do września 2020 roku. Obecnie 

przygotowywana jest pisemna informacja w sprawie gospodarki odpadami na terenie 

gminy Pysznica, która trafi do wszystkich gospodarstw w gminie.  
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 Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniał, że widoczne w całym kraju podwyżki stawek 

za odbiór odpadów to nie wina działań czy zaniedbań samorządów, ale wynik 

chaotycznych działań władz centralnych w zakresie przepisów i koncepcji 

gospodarowania odpadami przez ostatnie lata. Zwrócił też uwagę na konieczność 

ograniczania ilości odpadów przez mieszkańców poprzez świadome działania już 

w trakcie zakupów w sklepie, np. poprzez oddawanie do sklepów starego sprzętu AGD 

przy zakupie nowego, czy zostawianie zużytych opon w zakładach wulkanizacyjnych.  

 Radny Rafał Tofil odniósł się również do kwestii zrzucania przez rząd 

odpowiedzialności za podwyżki stawek za odbiór odpadów na samorządy. Podkreślił 

także, że jeżeli sytuacja na rynku zagospodarowania odpadów się nie zmieni, to stawki 

dalej będą rosły. 

 Radny Zygmunt Cholewiński poruszył kwestię wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami. W jego opinii powinno być wprowadzone rozróżnienie 

stawki dla osób które zagospodarowują bioodpady i popiół na swojej działce i dlatego 

powinni płacić mniej, bo to przez osoby oddające duże ilości bioodpadów takich jak 

trawa czy liście i wrzucające je do odpadów zmieszanych ogólna masa odpadów stale 

rośnie. Radny zasugerował też, że konieczność zamknięcia gminnego składowiska 

i stacji segregacji i oddawania odpadów do Stalowej Woli jest wynikiem niewłaściwych 

decyzji władz w poprzednich latach w zakresie gospodarki odpadami.  

 Radny Krzysztof Haliniak odnosząc się do szeregu działań podejmowanych przez 

władze gminy w celu ustalenia jak najniższej stawki za odbiór odpadów dla 

mieszkańców zaapelował o zamieszczenie na stronie internetowej gminy 

szczegółowych wyliczeń tej stawki. Zwrócił też uwagę, że przy planowanej 

w przyszłości przez władze Stalowej Woli budowie spalarni odpadów, gmina powinna 

czynić starania, aby stać się udziałowcem takiej inwestycji. 

 W odpowiedzi na kwestię zróżnicowania stawki wypowiedział się zastępca wójta 

Witold Pietroniec oraz radca prawny Małgorzata Galczak informując, że możliwości 

wyboru metody ustalania stawki są ściśle określone w ustawie i gmina nie może ustalać 

ich dowolnie. Radny Zygmunt Cholewiński zasugerował, że można różnicować stawki 

w zależności od rodzaju zabudowy. Do tego pomysłu odniósł się wójt informując, że 

rodzaj zabudowy też nie będzie sprawiedliwym podziałem, gdyż np. na Podborku, gdzie 

jest uchwalony MPZ, sąsiadujące ze sobą podobne gospodarstwa mają ustalony inny 

rodzaj zabudowy. 

 Prezes ZGK Sp. z o.o. przedstawił radnym kompleksowe informacje na temat słabego 

funkcjonowania systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów w Polsce, a ponadto 

odniósł się do wypowiedzi radnego Cholewińskiego informując m. in., że obecny kształt 

systemu zbierania i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Pysznica wynika z 

koncepcji przyjętej i narzucanej odgórnie samorządom przez różne organy 

administracji, w tym Urząd Marszałkowski.  

 Radny Janusz Gajda odniósł się do kwestii możliwości spalania różnych frakcji 

odpadów komunalnych w spalarniach odpadów.   

Po dyskusji uchwała Nr XVI/101/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

(13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”). 
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Ad 6. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica przedstawiła Skarbnik Gminy.  

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XVI/102/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 7. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

• Radny Jacek Dybka zgłosił do Wójta wniosek w sprawie rozwiązania problemu 

związanego z wystającymi konarami drzew nad ciągiem pieszo-rowerowym przy ul. ks. 

Wł. Szubargi przy osiedlu Podborek. 

• Radny Zygmunt Cholewiński w związku z tym, że nie otrzymał na posiedzeniu komisji 

informacji zapytał, czy przy wykonanych placach zabaw i Otwartych Strefach 

Aktywności byli powołani inspektorzy nadzoru i czy wszystkie prace zostały wykonane 

zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Zastępca Wójta odpowiedział, że montaż 

monitoringu nie wymagał zgłoszenia prac do nadzoru budowlanego, a przy placach 

zabaw ze względu na wąski zakres czynności nie wyznaczano inspektora nadzoru. 

Natomiast przy budowie OSA jako inspektor występował pracownik urzędu gminy i nie 

ma informacji, aby prace nie zostały wykonane zgodnie z projektem i sztuką 

budowlaną. Radny dodał, że rozważa zgłoszenie tej sprawy do nadzoru budowlanego. 

• Przewodniczący Rady oraz Wójt złożyli wszystkim życzenia z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia. Wójt w imieniu Dyrektor Domu Kultury zaprosił wszystkich 

na jasełka, które odbędą się 29, 30 grudnia oraz 6 stycznia 2020 r.  

 

Ad 8. 

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

18:30. 

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  


