
Strona 1 z 6 

PROTOKÓŁ NR XXIV/2020 

z XXIV SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 30 października 2020 r. 

 

W związku z obowiązującym w Polsce od 20 marca 2020 roku stanem epidemii, na podstawie 

art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, XXIV 

sesja Rady Gminy Pysznica została zwołana i odbyła się z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość w formie wideokonferencji. 

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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

przetargu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji  

w Gminie Pysznica. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia 

wysokości podatku rolnego na rok 2021. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Pysznica  

z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

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

2020. 

9. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń 

majątkowych. 

10. Wolne  wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 

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

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

bierze udział 12 radnych (nieobecni radni: Karolina Bąk, Janusz Gajda i Rafał Tofil), wobec 

tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad 2. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego 

Rady Gminy. Protokół został przyjęty przez radnych bez uwag 

Ad 3. 

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

Łukasz Bajgierowicz. Wójt poinformował o: 
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 ogłoszonym i rozstrzygniętym przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego dla 

gminy Pysznica w 2020 roku”, 

 ogłoszonych przetargach: 

o na  budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów– etap II oraz 

rozbudowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu Słotwiny, 

o budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pysznica,  

o przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Jastkowice (ul. Zaonie), 

remont drogi gminnej w miejscowości Pysznica (ul. Jedności Narodowej), 

przebudowę drogi gminnej - budowa chodnika w miejscowości Pysznica (ul. 

Podborek),  przebudowę drogi gminnej - budowa chodnika w miejscowości 

Pysznica (ul. Kręta), 

 planowanym ogłoszeniu przetargu na pozostały zakres budowy oświetlenia ulicznego 

(z wykonaniem do końca roku), 

 rozpoczęciu prac przy remoncie ogrodzenia placu zabaw w Jastkowicach oraz 

remoncie Domu Ludowego w Jastkowicach,  

 trwających pracach przy remoncie  budynku przy ul. Wolności 277 w Pysznicy 

(parking i termomodernizacja), 

 zakończeniu prac przy realizacji etapów budowy kanalizacji w Kłyżowie,  

 odebraniu pierwszej części zadania polegającego na wykonaniu i poszerzeniu 

chodnika przy ul. Nowej i Kaczyłów w Pysznicy (realizacja wspólnie z powiatem),  

 trwających pracach przy budowie chodnika na ulicy Nowej w Krzakach (zakończenie 

do końca listopada), 

 zakończeniu prac przy remoncie dróg z funduszu dróg samorządowych oraz prac przy 

przebudowie dróg gminnych, 

 braku informacji na temat złożonych wniosków ramach  funduszu inwestycji 

lokalnych, 

 spotkaniu ze starostą stalowowolskim i niżańskim na temat planowanych wspólnych 

inwestycji i złożeniu pisemnych propozycji do budżetu na przyszły rok do funduszu 

dróg samorządowych, 

 odbytym spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odnośnie sytuacji 

przy przedszkolu w Pysznicy (konieczność zamontowania progu zwalniającego 

i przesunięcia barierki i przejścia dla pieszych bliżej przedszkola, aby po wykonaniu 

parkingu i kładki przez Pyszenkę zejście z kładki było bezpośrednio na przejście), 

ograniczenia prędkości lub ewentualnego przeniesienia terenu zabudowanego na ul. 

Podlesie oraz wyrównania zakończenia chodnika w Brandwicy, 

 spotkaniu z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Stalowej Woli  

i przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  w sprawie utworzenia 

przejścia pieszych na drodze wojewódzkiej - ul. Reymonta od strony ul. Isep, 

 sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy, 

 zmianach w organizacji pracy urzędu w związku pandemią. 

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (19): 
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 Zarządzenie Nr 119/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie scentralizowanych 

zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)  w Gminie Pysznica i jej jednostkach 

budżetowych. 

 Zarządzenie Nr 120/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 121/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 122/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej 

 Zarządzenie Nr 123/2020 z dnia 5 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu 

likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy w 

Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 124/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie upoważnienia 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do prowadzenia postępowań w 

sprawach o wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która 

zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu, w tym do 

wydawania w tych sprawach zaświadczeń. 

 Zarządzenie Nr 125/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 126/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej. 

 Zarządzenie Nr 127/2020 z dnia 9 października 2020 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu 

wyboru reprezentacji osób do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego w Urzędzie 

Gminy w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 131/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 23 października 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 133/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej.  
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 Zarządzenie Nr 135/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani 

Urszuli Sotwin – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do prowadzenia 

postępowań w sprawach o wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 

osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego 

funduszu, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach zaświadczeń. 

 Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani 

Małgorzaty Szoja – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do 

prowadzenia postępowań w sprawach o wydawanie zaświadczeń o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego 

funduszu, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach zaświadczeń. 

 

W dyskusji głos zabrali; 

 Przewodniczący Rady zapytał w jakim terminie zostanie wykonana kładka przy 

przedszkolu. Wójt odpowiedział, że z uwagi na bezpieczeństwo rodziców i dzieci tak 

jak parking od samego początku rozważano również kwestię kładki, żeby rodzice 

przyjeżdżający z dziećmi do przedszkola nie parkowali wzdłuż ul. Ziarny. Ponadto 

trwają starania o budowę chodnika w tym  miejscu. Możliwość techniczna wykonania 

takiej kładki została potwierdzona i jeżeli gmina dojdzie do porozumienia z powiatem 

w sprawie przesunięcia przejścia dla pieszych, to ta kładka powstanie.  

 Radny Krzysztof Haliniak zapytał o zmianę granic terenu zabudowanego na ul. 

Podlesie w Pysznicy. Wójt poinformował, że wstępnie komisja stwierdziła, że zasadne 

jest, żeby  teren zabudowany został przedłużony do miejsca w którym znajduje się 

przystanek a następnie wprowadzenie ograniczenia prędkości do 60 lub 70 km/h. 

Dodał, że do urzędu wpłynęło pismo z ZDP odnośnie konieczności wykonania 

dodatkowej analizy, więc sprawa jest w toku.   

Po dyskusji informacja została przyjęta. 

W trakcie przedstawiania informacji przez wójta do obrad dołączyli radni: Karolina Bąk, 

Janusz Gajda i Rafał Tofil. 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu 

przedstawiła Pani Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 

Środowiska.  

Uchwała Nr XXIV/155/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 5. 
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Projekt uchwały w sprawie w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji  

w Gminie Pysznica omówił Zastępca Wójta Witold Pietroniec.  

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady zapytał czy zajęcia będą odbywać się w szkołach czy też w 

innych budynkach gminnych. Zastępca odpowiedział, że planowane jest, prowadzenie 

zajęć szkołach. 

Po dyskusji uchwała Nr XXIV/156/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie. 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości 

podatku rolnego na rok 2021 przedstawiła Pani Celestyna Pawelic Kierownik Referatu 

Podatków i Opłat. 

Uchwała Nr XXIV/157/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 7. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Pysznica  

z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości omówiła również 

Pani Celestyna Pawelic. 

Uchwała Nr XXIV/158/2020 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. 

Uchwała Nr XXIV/159/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 9. 

Wójt Gminy odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych pracowników 

i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy 

odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych. 

 

Ad 10. 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Dyrektorzy szkół podstawowych z tereny gminy  udzielili informacji na temat sytuacji 

w szkołach i zdalnego nauczania podczas pandemii. 

 Przewodniczący Rady zapytał o postępy w prowadzonych postępowaniach 

związanych z budową masztów telekomunikacyjnych. Wójt odpowiedział, że nadal 

toczą się postępowania w SKO w Tarnobrzegu, po protestach mieszkańców. Dodał, że 

w tym tygodniu wpłynął nowy wniosek w sprawie budowy masztu przy ul. Sosnowej 

w Jastkowicach – w okolicy kopalni piasku.  
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 Radny Zygmunt Cholewiński zgłosił potrzebę naprawy lub wymiany zniszczonych 

elementów na boisku do koszykówki na Orliku w Jastkowicach. Wójt poinformował, 

że weryfikowano już ten temat i okazało się, że nie można wymienić poszczególnych 

elementów kosza, trzeba wymienić całość. Dodał, że  czyni starania żeby w przyszłym 

roku odnowić boisko do siatkówki i koszykówki zarówno na Orliku w Jastkowicach 

jak i w Pysznicy.   

Ad 11. 

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

15:30. 

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  


