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PROTOKÓŁ NR XXIII/2020 

z XXIII SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 30 września 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 przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznicy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów usług sportu i rekreacji w Pysznicy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej 

położonej w Pysznicy stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1934/1 na rzecz 

Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na cele publiczne. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego udzielenia dotacji 

celowej w 2021 r. dla Domu Kultury w Pysznicy na realizację zadania pn. „Adaptacja 

pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach i zakup wyposażenia na potrzeby 

prowadzenia edukacji kulturalnej”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica. 

10. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.  

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 15: 30 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że w posiedzeniu 

bierze udział 13 radnych(nieobecni radni: Janusz Gajda i Artur Trzuskot), wobec tego istnieje 

wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad 2. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego 

Rady Gminy. Protokół zostałprzyjęty przez radnych bez uwag 

Ad 3. 

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

Łukasz Bajgierowicz. 

Wójt poinformował o: 

 rozstrzygniętych przetargach na remont budynku przy ul. Wolności 277 w Pysznicy oraz 

na remont Domu Ludowego w Jastkowicach,  

 zakończeniu prac przy przebudowie dróg na terenie gminy za wyjątkiem ul. Polnej 

w Krzakach, która zostanie wykonana po przygotowaniu operatu, 
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 zakończeniu prac przy przebudowie i remoncie dróg transportu rolnego,  

 odbiorze i oddaniu do użytku placów zabaw i siłowni terenowych w Studzieńcu 

i Jastkowicach (ul. Ruda), 

 zakończeniu projektu uniwersytetu  samorządności i zakończeniu spotkań w ramach 

projektu, 

 spotkaniu w RZGW Wody Polskie w Rzeszowie na temat terenów zalewowych, 

obwałowania Sanu oraz Bukowej, 

 piśmie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odnośnie działki przeznaczonej 

pod budowę budynku Posterunku Policji w Pysznicy, 

 sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy, 

 rozpoczęciu bezpłatnych zajęć na basenie dla dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy 

w ramach projektu „Pierwszaki z gminy Pysznica pływają na medal”, 

 odbytym jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego i odznaczeniu 16 par z terenu gminy 

medalami za długoletnie pozycie małżeńskie. 

 

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (11): 

 Zarządzenie Nr 107/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej. 

 Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 109/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie dokonywania okresowych 

ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. 

 Zarządzenie Nr 110/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. 

stypendiów sportowych. 

 Zarządzenie Nr 111/2020   z dnia 14 września 2020 r. w sprawie mian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 112/2020 z dnia 15 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Pysznica i jej jednostkach 

budżetowych od 1 stycznia 2016 roku. 

 Zarządzenie Nr 113/2020 z dnia 15 września 2020 r. aktualizacji planu operacyjnego 

funkcjonowania Urzędu Gminy Pysznica w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

 Zarządzenie Nr 114/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmian  w budżecie 

gminy na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 115/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 116/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

(polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn. „Budowa 

placu zabaw i siłowni terenowej w Studzieńcu” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 
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 Zarządzenie Nr 117/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia 

Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Pysznica 

Dyskusji nie było. 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznicy przedstawiła Pani Beata 

Kuziora - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

Uchwała Nr XXIII/149/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów usług sportu i rekreacji w Pysznicy omówiła Pani 

Beata Kuziora.  

Uchwała Nr XXIII/150/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej położonej 

w Pysznicy stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1934/1 na rzecz Skarbu Państwa – 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na cele publiczne omówiła Pani Beata Kuziora.  

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, w jakim terminie KWP zamierza przystąpić do 

budowy. Wójt odpowiedział, że nie ma takiej informacji, ale w akcie notarialnym 

zawarte zostanie przeznaczenie i okres, w jakim czasie ten budynek ma powstać - 

proponowany jest okres 5 lat.  

 Radny Krzysztof Haliniak zapytał, czy oprócz warunku terminowego będzie zawarty 

warunek funkcjonalności budynku tj. czy to będzie budynek wyłącznie dla działalności 

posterunku na potrzeby gminy.  Wójt odpowiedział, że będzie to budynek posterunku 

dla takiego składu etatowego, który jest w tym momencie, żadnej innej funkcji ten 

budynek nie będzie pełnił. Radny zapytał, czy dzięki tej umowie zmieni się jakość 

świadczonej usługi i przybędzie nowych etatów. Wójt poinformował, że w zeszłym 

roku zwiększono skład osobowy o 1 etat w Pysznicy i jak zapewniał Komendant skład, 

który jest w tym momencie zostanie utrzymany. 

 Radny Rafał Tofil zapytał, czy budowa nowego budynku przyczyni się do tego, że 

zwiększy się liczba policjantów, czy ten skład osobowy zostanie utrzymany taki, jaki 

jest.  Wójt powtórzył, że ma zapewnienia, że liczba etatów zostanie utrzymana.  Radny 

stwierdził, że jeżeli w dalszej perspektywie obsada posterunku uległaby zwiększeniu, 

to należy się zastanowić nad jego wymiarami. 

 Przewodniczący stwierdził, że budynek z pewnością nie będzie budowany pod liczbę 

osób tylko tak, aby był funkcjonalny, a starania, aby obsada posterunku nie zmniejszyła 

się jest w gestii wójta i radnych. Wójt dodał, że KWP ma gotowy projekt, który stosuje 

w innych miejscowościach i gmina raczej nie będzie miała wpływu na wybór projektu. 
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Przewodniczący Rady stwierdził, że wnioskowanie o działkę i plany budowy 

posterunku dają zapewnienie, że posterunek policji z Pysznicy nie zniknie. 

Po dyskusji uchwała Nr XXIII/151/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  

 

Ad 7. 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego udzielenia dotacji celowej 

w 2021 r. dla Domu Kultury w Pysznicy na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń 

Domu Ludowego w Jastkowicach i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji 

kulturalnej” omówiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXIII/152/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 8. 

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

Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, w których rejonach planowane są do wymiany 

wiaty przystankowe. Wójt odpowiedział, że wymiana planowana jest w Brandwicy przy 

wjeździe od strony drogi wojewódzkiej (na działce wydzierżawionej od osoby prywatnej 

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami), przy ul. Ruda w Jastkowicach obok nowego 

placu zabaw, w Krzakach obok szkoły oraz w Słomianej.  

Po dyskusji uchwała Nr XXIII/153/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  

 

Ad 9. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

omówiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXIII/154/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 10. 

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. omówiła Skarbnik Gminy.  

Pani Skarbnik odczytała również uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pysznica informacji 

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. 

 

 

Ad 11. 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 
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 Radny Jacek Dybka zapytał, czy będą przewidziane jakieś działania w sprawie mpzp w 

Podborku w Pysznicy. Radny zapytał również o sprawę dojazdu do powstającej 

w Podborku stacji benzynowej. Wójt poinformował, że na zebraniach wiejskich, które 

odbyły się w ostatnim czasie zostały zebrane opinie mieszkańcóww kwestii terenów, 

które mogą zostać objęte mpzp w sołectwach Brandwica, Jastkowice, Krzaki, Sudoły 

oraz Pysznica. Konieczne będzie zabezpieczenie środków finansowych w budżecie 

i  rozpoczęcie procedury zmiany studium uwarunkowań gminy, aby na początku 

przyszłego roku ogłosić przetarg na wykonanie tych zadań.  Wójt odnośnie dojazdu do 

stacji poinformował, że inwestor, który buduje stację benzynową zwrócił się do gminy 

o pozwolenie na zjazd z drogi gminnej.  Dodał, że po rozmowach z radnymi 

i pracownikami urzędu odbędzie się jeszcze spotkanie z właścicielami działek zarówno 

bezpośrednio sąsiadującymi ze stacją jak z tymi, którzy ubiegali się o to, aby ta droga 

wewnętrzna była drogą publiczną i żeby mieli dostęp do swoich działek. Wójt 

zadeklarował, że jest za tym, aby z tej drogi zrobić drogę publiczną. Nadmienił, że po 

spotkaniu z mieszkańcami zostanie podana informacja odnośnie ustaleń w tej sprawie.  

 Radny Zygmunt Cholewiński podziękował radnym i Wójtowi za złożony wniosek 

i realizację projektu domu kultury w Jastkowicach, który jest bardzo ważnym 

projektem i oczekiwanym przez mieszkańców Jastkowic i działające prężnie 

stowarzyszenia. Wójt dodał, że tak jak powiedział na jednej sesji, jeżeli znajdą się 

środki z zewnątrz ten projekt będzie realizowany i tak jak radny wspomniał jest to 

inwestycja wyczekiwana przez stowarzyszenia i grupy, które korzystają z Domu 

Ludowego. Wójt poinformował, że odbyły się konsultacje społeczne, zebranie wiejskie 

oraz Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt, udało pozyskać część 

środków z ministerstwa kultury. Wójt podziękował również Pani Dyrektor DK, która 

była odpowiedzialna za projekt i przygotowanie dokumentacji do przetargu, 

podziękował też radnym za podjęcie dzisiejszej uchwały. Nadmienił, że na pewno nie 

będzie to ostatnia inwestycja, jeżeli chodzi o domy ludowe, ponieważ są już następne 

inwestycje planowane w Kłyżowie i Brandwicy. Ponadto na odbytych zebraniach 

wiejskich mieszkańcy mniejszych miejscowości także wnioskowali o powstanie 

świetlic. 

 Radny Marek Bis zgłosił potrzebę podcięcia gałęzi zwisających nad ciągiem pieszo-

rowerowym wzdłuż ul. Szubargi. Wójt poinformował, że ścieżka znajduje się w pasie 

drogi powiatowej w związku z tym przekaże ten temat do ZDP w Stalowej Woli. 

 Wójt poinformował o trzech złożonych wnioskach w ramach funduszu inwestycji 

lokalnych:  

o na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania 

wody na kwotę około 13 milionów złotych,  

o na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Brandwica, Jastkowice, 

Bąków i Pysznica na kwotę około 15 milionów złotych,  

o na rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej, w tym budowę i przebudowę boiska 

w Pysznicy na stadion piłkarski z bieżnią lekkoatletyczną, skocznią do skoku w 

dal i wzwyż, rzutnią do pchnięcia kulą, budową szatni i trybuny wraz 

oświetleniem, przebudową trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem 
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w Kłyżowie i Jastkowicach oraz budową szatni w Krzakach na kwotę 4, 7 

milionów zł. Dodał, że jeżeli będzie informacja na temat rozstrzygnięć tego 

funduszu, to zostanie ona podana radnym. Przewodniczący stwierdził, że ma 

nadzieję, że wnioski uzyskają przychylność komisji oceniającej i te inwestycje 

będzie można zrealizować, bo to na pewno podniesie jakość życia 

mieszkańców. Radny Rafał Tofil zapytał o termin oceny tych wniosków. Wójt 

odpowiedział, że jest to 30 dni od dnia złożenia wniosków, czyli do końca 

października. Dodał, że być może będzie w tym roku jeszcze jeden nabór. 

 Przewodniczący pogratulował Pani Dyrektor DK w Pysznicy zakończenia prac przy 

remoncie sali DK. 

Pani Dyrektor podziękowała radnym za możliwość przeniesienia środków na remont 

sali i wspieranie przez radnych działalności kulturalnej.  

 

Ad 12. 

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

17:00. 

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  


