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PROTOKÓŁ NR XV/2019  

z XV SESJI RADY GMINY PYSZNICA  

odbytej w dniu 27 listopada 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 sprawieuchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych na terenie gminy Pysznica.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Pysznica.  

10. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Pysznica. 

11. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń 

majątkowych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej wprowadzenia zmian 

w przepisach o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. 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 14 radnych, nieobecny jest radny Marek Bis, wobec tego istnieje 

wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący Rady 

zawnioskował o dodanie do porządku obrad po punkcie 11 punktu 12. „Podjęcie uchwały 

w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej wprowadzenia zmian w przepisach o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach”. Punkty „Wolne wnioski” oraz „Zamknięcie obrad sesji” 

otrzymują kolejno numerację 13 i 14. 

Nowy porządek obrad został przegłosowany i przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

 

 

Ad 2. 
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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 (7): 

 Zarządzenie Nr 153/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawiewprowadzenia 

procedury w zakresie korzystania z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz stosowania mechanizmu 

podzielonej płatności wpodatku od towarów i usług (VAT). 

 Zarządzenie Nr 154/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2019. 

 Zarządzenie Nr 155/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2019. 

 Zarządzenie Nr 156/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia 

projektu uchwały budżetowej gminy Pysznica na 2020 rok. 

 Zarządzenie Nr 157/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia 

projektu uchwały Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Pysznica. 

 ZarządzenieNr 158/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2019. 

 ZarządzenieNr 159/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian wbudżecie 

gminy na rok 2019. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Zygmunt Cholewiński w kwestii wariantów przebiegu drogi S-74 zaproponował 

podjęcie w tej sprawie stanowiska przez Radę popartego uchwałą. Radny w odniesieniu 

do planowanej podwyżki stawki za odbiór odpadów zapytał, czy w podanej informacji 

przez Wójta o kwocie nie większej niż 17 zł dotyczy odpadów segregowanych czy 

niesegregowanych. Wójt odpowiedział, że stawka dotyczy odbioru odpadów 

segregowanych, informując z czego ta kalkulacja wynika.  

 Przewodniczący Rady zapytał, w jakich granicach kształtowałaby się stawka za odpady 

niesegregowane. Wójt odpowiedział, że podobnie jak było dotychczas, czyli 100 % 

więcej niż za odpady segregowane. Dodał, że będzie jeszcze to dyskutowane na 

komisjach. Wójt nadmienił, jak kształtuje się wzrost stawki w sąsiednich gminach oraz 

poinformował o przygotowywaniu wspólnego stanowiska wójtów i burmistrzów 

z naszego regionu do ministerstwa, w kwestii zmiany przepisów. Przewodniczący Rady 

dodał, że temat zmiany przepisów zawarty jest w rezolucji do Ministra Klimatu, która 

została przygotowana na dzisiejszą sesję. 

 Radny Krzysztof Haliniak zapytał, czy na moment ustalania stawki będzie 

przygotowana analiza, jeżeli chodzi o możliwość ponownego uruchomienia własnej 

sortowni. Wójt odpowiedział, że na ostatnim spotkaniu z radnymi Prezes ZGK udzielił 

informacji w tej kwestii tj. że w obecnych warunkach rynkowych musiałby pobierać 

opłatę 1000 zł za odpady segregowane, żeby kalkulowało się funkcjonowanie stacji 
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segregacji. Wójt dodał, że zwróci się z prośbą do Prezesa ZGK o przedstawienie 

szczegółowej analizy.  

Radny Zygmunt Cholewiński odniósł się do tego stwierdzając, że Prezes przedstawił 

tylko kwoty, nie pokazując wyliczeń, z których one wynikają. 

 Przewodniczący Rady zapytał, czy oświetlenie uliczne na ul. 1000-lecia  

w Jastkowicach zrealizowane będzie od ul. Armii Krajowej w stronę ul. 3 Maja. Wójt 

poinformował, że ten odcinek jest jeszcze w fazie projektowania, ponieważ był tam 

problem z umiejscowieniem słupa. Realizowany będzie odcinek, w stronę ul. Ruda.  

Po dyskusji informacja została przyjęta.  

 

Ad 4. 

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

Grażyna Ożga.  

W dyskusji głos zabrali: 

 radny Zygmunt Cholewiński ponowił pytanie, które zadał na komisji tj. jakie były 

oszczędności w budżecie w wyniku strajku nauczycieli. Zastępca Wójta przekazał, że 

według informacji otrzymanej z GZOSiP jest to kwota około 50 000 zł. Radny 

Krzysztof Haliniak zapytał, jak długo trwał strajk w poszczególnych szkołach. 

Kierownik GZOSIP Artur Mierzwa poinformował, że strajk trwał od 2 do 8 dni.  

 Przewodniczący Rady zapytał, jakie place zabaw przewidziane są do projektowania. 

Wójt odpowiedział, że będzie to plac zabaw w Jastkowicach przy ul. Ruda 

i w Studzieńcu. Dokumentacja będzie przygotowana pod ewentualne złożenie wniosku 

o dofinansowanie z LGD.  

Po dyskusji uchwała Nr XV/93/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020 omówił Zastępca Wójta. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XV/94/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przedstawiła Małgorzata Wieteska – 

pracownik Urzędu Gminy.  

W dyskusji głos zabrali: 
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 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uwaga zgłoszona przez radnych na 

komisjach został uwzględniona tzn., że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2020 r.  

 radny Krzysztof Haliniak zapytał, czy te zmienione zasady będą obowiązywać dopiero 

w nowym przetargu. Pani Wieteska potwierdziła, że tak właśnie będzie.  

Po dyskusji uchwała Nr XV/95/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 7. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych na terenie gminy Pysznica przedstawił pracownik Urzędu Gminy Jarosław Iwan. 

Przewodniczący Rady nadmienił, że ideą przedmiotowej uchwały jest dostosowanie wysokości 

stawek do przepisów, które weszły w życie.  

W dyskusji głos zabrali : 

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty Rafał 

Tofil przedstawił stawki zaproponowane na komisji.  

W związku z wnioskiem radnego Janusza Gajdy o przerwę Przewodniczący ogłosił przerwę 

w obradach.  

 Po przerwie radny Zygmunt Cholewiński zapytał o stanowisko Wójta w tej sprawie. 

Wójt odpowiedział, że swoje stawki zaproponował w projekcie uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o zmianę stawek, W 

wyniku głosowania wniosek komisji został przyjęty (13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”). 

 radny Zygmunt Cholewiński zasugerował, że podwyższenie stawek może wpłynąć na 

cenę wody i ścieków. Radny Rafał Tofil odpowiedział, że stawki opłat za urządzenia 

wodociągowe i kanalizacyjne pozostają bez zmian.  

 radny Krzysztof Haliniak wyjaśnił, skąd wynikają stawki zaproponowane przez komisję 

- m.in. z informacji o stawkach w okolicznych gminach. 

 radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że niższe stawki nie wpłyną na niższe opłaty za 

energię elektryczną i opłaty telekomunikacyjne. Radny Haliniak zapytał Panią Skarbnik 

o wpływy z tego tytułu do budżetu gminy. Pani Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest 

to około 7 000 zł za 3 kwartały.  

Po dyskusji uchwała Nr XV/86/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych (13 

głosów „za”, 1 głos „przeciw”). 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi omówiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Teresa 

Kudłacik. 

Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XV/97/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych. 
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Ad 9. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica 

przedstawił Zastępca Wójta. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XV/98/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 10. 

Informację o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy przedstawił Kierownik GZOSIP w 

Pysznicy Artur Mierzwa. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący zapytał o stan infrastruktury telekomunikacyjnej w szkołach, pod 

kątem korzystanie z elektronicznego dziennika. Pan Artur Mierzwa poinformował 

o wdrażaniu ogólnopolskiego programu OSA, który ma zapewnić dostęp do szybkiego 

internetu. Zastępca Wójta dodał, że wszystkie szkoły złożyły akces do tego programu. 

Przewodniczący zapytał również, czy szkoły z terenu gminy korzystają z rządowego 

programu elektronicznej legitymacji szkolnej - mLegitymacja. Wyjaśnił, że legitymacja 

odwzorowana jest w aplikacji na telefon komórkowy, co ułatwia to uczniom korzystanie 

z niej w każdym miejscu i warto byłoby przyjrzeć się bliżej temu programowi. Pan 

Mierzwa stwierdził, że musi być to decyzja dyrektorów.  

 Radny Zygmunt Cholewiński poruszył kwestię rozwoju bazy lokalowej szkoły 

w Jastkowicach poprzez rozbudowę szkoły, co mogłoby przyciągnąć dzieci, które 

uczęszczają do szkół poza teren gminy. Radny złożył też wniosek w sprawie 

przeznaczenia niewypłaconych środków na wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących 

w strajku w miesiącu maju 2019 r. na premię motywacyjną do dyspozycji dyrektorów 

szkół. Uzasadnieniem wniosku jest wynik egzaminów zewnętrznych, który nie odbiega 

od średniej w innych szkołach na terenie województwa podkarpackiego i w szkołach, w 

których strajku nie było. Przewodniczący poinformował, że przedmiotowy wniosek 

zostanie poddany pod głosowanie w wolnych wnioskach i zapytaniach. Zastępca Wójta 

odniósł się do wypowiedzi radnego.  

 Radny Rafał Tofil zabrał głos w dyskusji informując, że w trakcie komisji wyjazdowej 

w szkołach radni stwierdzili, że szkoły w Kłyżowie, Krzakach i Jastkowicach wymagają 

remontu i m in. termomodernizacji. Zasugerował, że należy się zastanowić nad kwestią 

rozbudowy szkoły w Jastkowicach i wziąć pod uwagę liczbę dzieci w poszczególnych 

latach czy jest wzrastająca, ponieważ będzie to znaczący wydatek dla budżetu gminy a 

są inne priorytety takie jak budowa kanalizacji w Kłyżowie, Krzakach i Brandwicy, z 

której mieszkańcy Jastkowic korzystają już od dawna. Radny Cholewiński zaznaczył, 

że na pewno nie będzie wnioskował o to, aby zabierać środki przeznaczone dla Kłyżowa 

czy Krzaków, ponieważ budżet ma takie możliwości, że przy jego projektowaniu można 

uwzględnić rozbudowę szkoły w Jastkowicach nie uszczuplając środków na kanalizację 

w Kłyżowie czy na drogi.  
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 Radny Krzysztof Haliniak zapytał Panią Skarbnik, czy nie ma zagrożenia, by wydatki 

bieżące nie zostały pokryte dochodami bieżącymi. Pani Skarbnik poinformowała, że 

obecnie nie ma takiego zagrożenia, ponieważ nadwyżka operacyjna jest znacząca, 

dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o około 3 mln zł, chyba, że znacząco 

spadną wpływy z podatku dochodowego.  

 Radny Kamil Kuśmider poruszył temat podejmowany na początku kadencji tj. liczbę 

etatów pracowników obsługi w szkole w Krzakach, która na obecną chwilę wynosi 

2 etaty. W związku z tym, że ze z budynku szkoły mieszkańcy korzystają również 

wieczorami zapytał o możliwość utworzenia dodatkowego etatu w celu wprowadzenia 

dwuzmianowości dla obsługi.  

 Radny Cholewiński zaznaczył, że wnioskowany przez niego fundusz motywacyjny jest 

po to aby motywować nauczycieli, i uważa, że ta kwota 50 000 zł powinna wrócić do 

funduszu płac.  

 Wójt Gminy odniósł się do wniosku radnego Cholewińskiego oraz infrastruktury i oferty 

edukacyjnej szkół na terenie gminy, zaznaczając, że robi wszystko, aby oferta była jak 

najlepsza, ale na niektóre czynniki, takie jak decyzja rodziców o wyborze szkoły dla 

dzieci, nie ma wpływu. Dodał, że środki które pozostały za czas strajku nauczycieli 

zostają w szkołach, nie wracają do budżetu gminy i nie zostaną wykorzystane na inne 

potrzeby niż edukacja. 

 Zastępca Wójta odpowiedział na zapytanie radnego Kuśmidra informując, że 

wprowadzenie dodatkowego etatu wiąże się z zwiększeniem wydatków na oświatę. 

Dodał, że na temat zabezpieczenia otwarcia szkoły w godzinach wieczornych 

i w weekendy będzie rozmawiał z Panią Dyrektor. 

 Przewodniczący Rady zapytał o występowanie w okolicach szkół incydentów 

związanych z narkotykami. Głos w tym temacie zabrał Dyrektor szkoły w Jastkowicach 

Bogdan Dziuba informując, że w ostatnim czasie nie odnotowano takich zdarzeń. 

Dyrektor wypowiedział się również w temacie wyników egzaminów zewnętrznych, 

rozbudowy szkoły oraz dzieci, które uczęszczają do szkół poza teren gminy.  

 Dyrektor szkoły w Kłyżowie Bożena Kapuścińska również zabrała głos w sprawie 

wyników egzaminów, strajku i motywowania nauczycieli na przykładzie zarządzanej 

przez siebie szkoły. 

Po dyskusji nformacja została przyjęta przez radnych, stanowi ona załącznik do niniejszego 

protokołu 

 

Ad 11. 

Wójt Gminy odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych pracowników 

i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy 

odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych. 

 

Ad 12. 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej wprowadzenia zmian 

w przepisach o utrzymaniu porządku i czystości w gminach omówił Przewodniczący Rady 

Gminy. 
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Dyskusji nad projektem nie było.  

Uchwała Nr XV/99/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 13. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

 Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek złożony wcześniej przez radnego 

Zygmunta Cholewińskiego w sprawie przeznaczenia niewypłaconych środków na 

wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w strajku w miesiącu maju 2019 r. na 

premię motywacyjną do dyspozycji dyrektorów szkół. Wniosek w wyniku głosowania 

nie został przyjęty przez radnych (3 głosy „za”, 8 głosów „przeciw”, 3 głosy 

„wstrzymujące się”).  

 Wójt poinformował, że Urząd Gminy bierze udział w akcji „Szlachetna paczka” i 

zachęcił wszystkich obecnych do włączenia się w ta akcję.  

 

Ad 14. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XV sesji o godz. 18:55. 

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  


