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PROTOKÓŁ NR XXI/2020 

z XXI SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 3 lipca 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. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie gminy Pysznica za 2019 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pysznica. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pysznica za 2019 rok wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 

7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Pysznica za 2019 rok. 

8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Pysznica sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019. 

9. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Pysznica za rok 2019. 

10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 

Rewizyjną Rady Gminy Pysznica wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Pysznica za rok 2019. 

11. Podjęcie uchwały w sprawierozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Pysznica za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród 

i wyróżnień. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kłyżów, gm. 

Pysznica. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

przetargu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia w 2020 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę.  

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

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

21. Wolne  wnioski i zapytania. 

22. Zamknięcie obrad sesji. 
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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 13 radnych (nieobecni radni: Marek Bis 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. Podczas czytania protokołu do obrad dołączył radny Marek Bis. Protokół został 

przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 

Ad 3. 

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

Łukasz Bajgierowicz. 

Wójt poinformował o: 

 rozstrzygniętym przetargu na budowę kanalizacji w Kłyżowie etap I, część 2 oraz na 

przebudowę dróg na terenie gminy (16 odcinków), 

 ogłoszonym przetargu na ubezpieczenie mienia i OC Gminy Pysznica, 

 przygotowaniu zapytania ofertowego na dokumentację projektową na wykonanie 

oświetlenia ulicznego, 

 rozpoczęciu prac przy przebudowie i rozbudowie byłego budynku Domu Kultury 

w Pysznicy pod działalność Gminnej Biblioteki Publicznej oraz przy remoncie sali 

gimnastycznej w szkole w Jastkowicach, 

 pracach wykonywanych  przy budowie kanalizacji w Kłyżowie etap I część 1, 

 otrzymaniu bonu w kwocie 10 000 zł przez GZS „San Kłyżów”  w ramach wniosku 

złożonego  z programu „Klub” – edycja 2020 oraz wizycie Pani Minister Sportu  

 w naszej gminie, 

 spotkaniu z przedstawicielami Starostwa Powiatowego i ZDP w Stalowej Woli 

w sprawie budowy chodnika w miejscowości Pysznica przy ul. Nowa w kierunku 

ul. Podlesie oraz w miejscowości Krzaki, 

 spotkaniu z Zastępcą Komendanta WojewódzkiegoPolicji odnośnie możliwości  

budowy nowego  budynku Posterunku Policji w Pysznicy lub remontu obecnej siedziby, 

 wręczeniu samorządom na spotkaniu z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem 

bonów  w ramach tarczy antykryzysowej, dla Gminy Pysznica przyznana kwota to 

1 144 922 zł, 

 szczegółach planowanego spotkania informacyjnego z GDDKiA w sprawie budowy 

drogi S-74, 

 sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy, 

 frekwencji w gminie Pysznica w przeprowadzonym wyborach Prezydenta RP, 

 dofinansowaniu zakupu książek do szkół z: Pysznicy, Jastkowic i Kłyżowa w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 

 dofinasowaniu wyposażenia stołówki w szkole w Pysznicy w ramach rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu”, 
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 podpisaniu umowy w ramach projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy 

i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych, obejmujący: 

opracowanie diagnozy potrzeby  środowiska lokalnego w zakresie aktywności 

edukacyjnej oraz  rozwijania kompetencji kluczowych  osób dorosłych, przygotowanie 

i realizacja działań szkoleniowych.   

 

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (25): 

 Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

  Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia raportu o stanie 

Gminy Pysznica za 2019 rok, 

 Zarządzenie Nr 56/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od 

pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy w zamian za święto przypadające w 

dniu wolnym od pracy innym niż niedziela tj. w dniu 15 sierpnia 2020 r. 

 Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2020, 

  Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 28 maja 2020 r.  w sprawie 

wprowadzenia zasad  (polityki) rachunkowości środków unijnych na finasowanie 

projektu pn. "Punkt Przedszkolny w Jastkowicach"  nr RPPK.09.01.00-18-0025/19-00 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

  Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020, 

 Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika 

do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., 

 Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika 

urzędu gminy do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., 

 Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnieniapracownika 

urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców 

niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie dorodzaju i stopnia 

niepełnosprawności, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

(polityki) rachunkowości środków unijnych na finasowanie projektu pn. "Lokalny 

Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Pysznica" współfinansowanegoz Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 

na lata 2014-2020, 

 Zarządzenie Nr 64/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie okularówkorygujących 

wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory 

ekranowe w Urzędzie Gminy w Pysznicy, 
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 Zarządzenie Nr 65/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzeniaGminnego Biura 

Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., 

 Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołaniaKomisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

 Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 10 czerwca 2020 r. sprawie 

wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych 

w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 

2020 r. 

 Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. sprawie powołaniaoperatorów 

informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica w 

wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 28 czerwca 

2020 r. 

 Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2020, 

 Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. sprawie wprowadzenia Wewnętrznej 

Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy w Pysznicy, 

 Zarządzenie Nr 71 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasadsporządzania 

skonsolidowanego bilansu za rok 2019, 

 Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołaniaKomisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 20. Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian wbudżecie 

gminy na rok 2020, 

 Zarządzenie Nr 74/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustaleniaprocedur 

mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Urzędu oraz interesantów 

przebywających na terenie budynku Urzędu Gminy w Pysznicy w związku 

z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-Co V-2 wywołującego 

chorobę COVID-19, 

 Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie 

Gminy w Pysznicy Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy, 

  Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian wbudżecie gminy 

na rok 2020, 

 Zarządzenie Nr 77/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, uruchamiania  

i funkcjonowania systemu stałego dyżuru na terenie Gminy Pysznica, 

 Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur 

stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady w nawiązaniu do spotkania informacyjnego w sprawie drogi  

S-74 zapytał, gdzie będzie można pobrać formularze opinii tj. czy będą dostępne one na 

stronie internetowej gminy.  Wójt odpowiedział, że jeżeli takie formularze gmina 
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otrzyma, to będą dostępne w zakładce dotyczącej drogi S-74, natomiast informacja 

zostanie umieszona na stronie internetowej oraz profilu gminy. 

 Radny Krzysztof Haliniak w związku z ograniczeniem spotkania w sprawie drogi S-74 

do 150 osób zapytał, jaki będzie klucz doboru, jeżeli zgłosi się większa liczba osób. 

Radny Zygmunt Cholewiński zapytał, kto będzie obecny po stronie GDDKIA. Wójt 

odpowiedział, że nie otrzymaliśmy informacji kto będzie osobowo uczestniczył ze 

strony GDDKIA. Na pytanie radnego Haliniaka odpowiedział, jeżeli będzie więcej 

zgłoszonych osób z danego sołectwa to będzie decydowała kolejność zgłoszenia.  

Ad 4.  

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym Wójt przedstawił raport o stanie gminy Pysznica za 2019 rok, który omawiany 

był w trakcie posiedzeń komisji, a następnie udzielił Wójtowi głosu. Wójt przekazał 

informacje na temat przedmiotowego raportu stwierdzając, że jest on bardzo 

szczegółowy w porównaniu do  poprzedniego, pokazuje ile rzeczy zrobionych zostało 

w 2019 roku. Być może niektóre rzeczy nie były wielkie, jeżeli chodzi o finanse i 

inwestycje, jednak raport pokazuje ilość rzeczy zrobionych przez urząd i jednostki 

organizacyjne. Wyraził swoje zadowolenie z tego, że większość zaplanowanych 

inwestycji została wykonana,  oraz z tego, że nie zamknięto się na jednym obszarze  

działania, tylko oprócz zadań inwestycyjnych realizowano również projekty miękkie. 

Wójt podziękował wszystkim radnym i sołtysom za ich pracę, bo gdyby nie zgłoszone 

przez nich problemy i inicjatywy lokalne, które pojawiły się po raz pierwszy w gminie 

Pysznica 2019 roku, ten raport tak by nie wyglądał. Wójt podziękował Sekretarz Gminy 

Pani Marcie Pawleniak jako osobie odpowiedzialnej za sporządzenie raportu oraz 

całemu zespołowi, który pracował przy raporcie tj. pracownikom i kierownikom 

jednostek.  Wójt stwierdził, że 2019 rok był rokiem dobrym i zaznaczył, że trzeba się 

starać, żeby następny był lepszy.   

 Przewodniczący rozpoczął debatę na raportem, wymieniając obszary działalności 

gminy, które zostały wskazane i omówione w raporcie. W zakresie finansów 

poinformował, że w rankingu finansowym jednostek samorządu terytorialnego gmina 

Pysznica uplasowała się na 352 miejscu na ponad 1500 gmin wiejskich. To wysokie 

miejsce gminy Pysznica pokazuje, że sposób zarządzania finansami i ilość 

pozyskiwanych środków, które wpływają na miejsca w rankingu są na dobrym 

poziomie. Zgodził się z Wójtem, że nie wszystkie zamierzenia udało się zrealizować 

w 2019 roku, ale nie można się tego roku powstydzić, bo w gminie naprawdę działo się 

sporo. Zdaniem przewodniczącego sam raport będzie ciekawą pozycją dla osób 

szukających wiadomości o gminie Pysznica, ponieważ jest to dokument, który porusza 

wszystkie obszary działalności gminy w 2019 roku. 

W debacie głos zabrali również: 

 radny Krzysztof Haliniak stwierdził, że opracowany raport nie jest celem, ale jest 

narzędziem pokazującym obraz pracy, która została do tej pory wykonana, a debata 

służy temu, aby wyciągać z tej pracy wnioski. Na początek radny podziękował  wójtowi 

i pracownikom za pracę, która została wykonana w ciągu roku, cieszy to, że zostały 
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zrealizowane projekty miękkie, które może bezpośrednio nie są tak widoczne. Należy 

podziękować za pewne novum, jeśli chodzi podejście o zarządzanie gminą, tj. otwarcie 

się na mieszkańców. Inwestycje, które są dzisiaj rozpoczęte tj. kanalizacja to jest motyw 

przewodni i to jest ta infrastruktura, która jest teraz najbardziej potrzebna. Ten miniony 

rok był w pewnym stopniu napędzaniem pewnego mechanizmu, a za rok, jeżeli 

nabierzemy rozpędu łatwiej będzie pewne rzeczy realizować. Radny podkreślił, że boli 

go to, że w debacie nie uczestniczą mieszkańcy i nie udało się zaszczepić tego typu 

rozmów z mieszkańcami. Na starcie kadencji zastanawiano się w jakim obszarze gmina 

Pysznica będzie się rozwijać, a mieszkalnictwo  to jest element, który powinien 

przyświecać radnym, jeżeli chodzi o rozwój gminy. Podstawą dochodów gminy jest PIT 

zarówno pracowników jak i osób prowadzących działalność gospodarczą. Jako gmina 

mamy korzyść w postaci mieszkańców, którzy tworzą perspektywę rozwojową.  W 

naszej gminie w porównaniu do innych gmin są korzystne warunki, ponieważ migracja 

jest na poziomie dodatnim, potencjał mieszkaniowy jest na wysokim poziomie, 

bezrobocie jest niższe i sytuacja społeczno-gospodarcza jest zdecydowanie lepsza. 

Radny zwrócił też uwagę na to, że przyrost naturalny w gminie jest ujemny, a to 

świadczy, że inna grupa wiekowa niż do tej pory przeprowadza się na nasze tereny. 

Konieczne są działania dotyczące osób starszych i w wieku poprodukcyjnym, żeby 

tworzyć dla nich ofertę.  Ważne jest też planowanie strategiczne, czyli mpzp, bo to jest 

ta podstawa, która daje możliwość wskazywania w jakich obszarach chcemy, żeby nasza 

gmina się rozwijała. Stworzenie klasycznej oferty mieszkaniowej, wyznaczenie 

konkretnych obszarów mieszkaniowych na terenie gminy oraz uzbrojenie tych 

obszarów daje nam perspektywę rozwojową, oczywiście  nie zapominając o obecnych 

mieszkańcach.  Radny zwrócił uwagę na konieczność przyśpieszenia prac nad strategią 

rozwoju gminy, którą radni powinni inicjować w związku z tym, że w 2021 roku 

pojawiają się nowe programy unijne. Radny podkreślił, że ma nadzieję, że ten motor 

napędzony przez wójta w następnym roku nabierze jeszcze większego rozpędu i będzie 

pobudzał naszą gminę do dalszego rozwoju. 

 Radny Rafał Tofil stwierdził, że jego zdaniem raport  jest bardzo dobrze przygotowany, 

zawiera dużo ciekawych informacji. Zaznaczył, że cieszą go inwestycje realizowane w 

różnych obszarach w infrastrukturze: drogi, oświetlenie i kanalizacja. Zwrócił też uwagę 

na dwa aspekty tj. otwartość urzędu i wójta na mieszkańców oraz to, że inwestycje były 

realizowane we wszystkich sołectwach.  

 Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że w porównaniu do poprzedniego raportu 

tegoroczny jest obszerniejszy, ma więcej informacji z których można wyczytać wiele, 

natomiast dla potencjalnego mieszkańca, który chce zamieszkać i zainwestować 

w gminie jest ważnych  kilka rzeczy. Dodał, że od samego początku zgłaszał, a czego 

nie udało się podjąć tj. uchwały w kierunku uchwalenia mpzp,  co w jego ocenie jest 

kluczowe dla pewnych działań w zakresie infrastruktury technicznej i dla 

zabezpieczenia terenu pod inwestycje społeczne jak boiska sportowe, szkoły, żłobki, 

place zabaw, przedszkola. To wszystko powinno być zabezpieczone w mpzp. Mamy 

pewne tereny, które mieszkańcy i przedsiębiorcy w określony sposób chcą 

zagospodarować i to rada gminy powinna podjąć decyzję, że ten teren jest na to 

przeznaczony, bo inaczej zbudujemy sypialnię, a nie będziemy mieć warunków aby 
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w tej sypialni funkcjonować. Radny zachęcał Wójta i Radę aby podjąć wyzwania 

w kierunku budowy nowych obiektów, które będą wizytówką i są ważne dla 

potencjalnego mieszkańca. Takim obiektem jest basen, żłobek, nowy dom kultury, 

biblioteka czy stadion na miarę XXI wieku, a już trzeba mówić o XXII wieku,  ponieważ 

w takich kategoriach powinno się myśleć, że ci co teraz działają  nie działają dla siebie 

a dla przyszłych pokoleń. Takimi obiektami są też mosty, bo gmina Pysznica rozwija 

się  dzięki temu, że w latach 70-tych wybudowano most pomiędzy Stalową Wolą a 

Pysznicą.  Być może nowy most na Sanie, który ma powstać, jeszcze bardziej ten rozwój 

zdynamizuje i w tym kierunku radni i wójt powinni zmierzać. 

 Radny Marek Bis w kwestii budżetu powiedział, że cieszy go, że  gmina nie jest bardzo 

zadłużona. Nadmienił, że na  początku kadencji miał pewne obawy jak to wszystko 

będzie funkcjonować, ale teraz patrząc na to, co się dzieje w gminie nie ma już żadnych. 

Podziękował Wójtowi i pracownikom  za współpracę, ponieważ nikt nie odmawia 

pomocy a do Wójta można się zwrócić z każdym problemem i prośbą o każdej porze. 

Daje to mobilizację do działania wszystkim radnym.  

 Przewodniczący Rady przychylił się do gratulacji i podziękowań dla wszystkich osób, 

które pracują w samorządzie i na rzecz gminy, ponieważ sam wójt nie jest w stanie 

wykonać zadań, które przed nim stoją i których się podejmuje - do tego niezbędny jest 

kompetentny zespół pracowników. Następnie przewodniczący pogratulował wójtowi. 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pysznica przedstawił 

Przewodniczący Rady. 

  Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXI/129/2020w wyniku głosowania została przyjęta przez  radnych jednogłośnie 

Wójt Gminy podziękował za udzielone mu zaufanie. Odniósł się także do wypowiedzi radnych 

podczas debaty. 

 

Ad 6. 

Skarbnik Gminy Grażyna Ożga poinformowała, że Wójt Gminy zgodnie z dyspozycją art. 267 

ustawy o finansach publicznych przedłożył Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pysznica za 2019 rok, 

sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, 

informację o stanie mienia gminy oraz na podstawie art. 270 w/w ustawy zostały przekazane 

sprawozdania finansowe składające się z bilansów, rachunku zysków i strat, zmian w funduszu 

jednostki oraz informacji dodatkowej.  

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła prezentację dotyczącą sprawozdania z wykonania 

budżetu, oraz sprawozdań finansowych gminy Pysznica za 2019 rok obejmującą wykonanie 

budżetu, plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych, zmiany planowanych 

dochodów w trakcie roku budżetowego, udział subwencji i dotacji w dochodach bieżących, 

udział środków unijnych w dochodach bieżących i majątkowych, wydatki budżetu, zmiany 

planowanych wydatków w trakcie roku budżetowego, plan i wykonanie wydatków bieżących 

i majątkowych, plan i wykonanie udziału środków unijnych w wydatkach bieżących 
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i majątkowych, plan i wykonanie obsługi długu publicznego oraz zadłużenie gminy z tytułu 

kredytów długoterminowych, analizę danych z WPF.  

 

Ad 7. 

Informację o stanie mienia Gminy Pysznica za 2019 rok przedstawiła Skarbnik Gminy. 

 

Ad 8.  

Uchwałę Nr XVI/75/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Pysznica sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za rok 2019 odczytała Skarbnik Gminy.  

 

Ad 9.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica Krzysztof Haliniak przedstawił 

opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie wykonania budżetu Gminy 

Pysznica za rok 2019 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica o udzielenie 

Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.  

 

Ad 10.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica odczytał Uchwałę Nr 

XVI/122/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok. 

 

Ad 11.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Pysznica za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu omówił Przewodniczący 

Rady Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady zaznaczył, że radni szczegółowo zapoznali się ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu na posiedzeniach komisji, stan finansów gminy jest na dobrym 

poziomie, co obrazuje wysokie miejsce w rankingu finansowym jednostek samorządu 

terytorialnego, budżet ma możliwości aby realizować te plany i zamierzenia, które 

zostały przyjęte na ten rok i na kolejne lata. Wprawdzie nie wiadomo jak obecny okres 

pandemii koronawirusa wpłynie na dochody budżetowe, ale liczymy, że oszczędne 

gospodarowanie budżetem w poprzednim roku pozwoli w bieżącym roku zrealizować 

te inwestycje, które zostały zaplanowane.  

 radny Krzysztof Haliniak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej w swoim wystąpieniu 

podkreślił, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu. 

Dodał, że struktura finansowa gminy przedstawia się bardzo dobrze i jest bardzo dobrze 

kontrolowana. Jest zadowolony, że zostało zmienione podejście do omawiania budżetu 
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gminy, który jest obecnie przedstawiany w sposób analityczny, co jest zasługą pracy 

Wójta i Pani Skarbnik. Radny zasugerował, aby szeroko planować co chcemy zrobić i 

jak to zrobić, bo stan budżetu gminy, który jest dzisiaj daje duże możliwości. Przytoczył 

słowa radnego Marka Bisa, że nie sztuką jest wziąć kredyt. Sztuką jest wziąć kredyt na 

inwestycje, które pozwolą nam ten kredyt szybko spłacić, czyli na projekty inwestycyjne 

i miękkie projekty rozwojowe.  

 Wójt poinformował, że nie jest do końca zadowolony z wykonania zeszłorocznego 

budżetu, ponieważ nie wszystko co było zaplanowane udało się wykonać. Nie jest 

również do końca zadowolony z miejsca w rankingu finansowym. Stwierdził, że  

z zazdrością patrzy na miejsce w tymże rankingu gminy ościennej, która znajduje się na 

9 miejscu, zaznaczając, że tej gminie udało się pozyskać duże dofinasowanie środków 

zewnętrznych i zrealizować potężną inwestycję. Jest natomiast zadowolony z wysokiej 

kwoty wydatków inwestycyjnych w 2019 roku w kwocie prawie 9 milionów złotych, 

bez zaciągania kredytu na deficyt. Pozytywnym aspektem jest również, że przeglądając 

budżet na przestrzeni 7 lat jest to najwyższa kwota wydatków inwestycyjnych. Dużą 

zasługą jest praca Pani Skarbnik. Dodał, że na początku kierował się ostrożnością i 

rozwagą, teraz dochodzi już element odwagi, który będzie miał wpływ na inwestycje 

przynoszące lepsze miejsca w rankingach ogólnopolskich, chociaż rankingi nie 

wszystko odzwierciedlają. Mamy dobrą sytuację wyjściową i na pewno z tego 

skorzystamy, oczywiście czekając też na większe możliwości pozyskiwania środków z 

zewnątrz.  

 

Po dyskusji uchwała Nr XXI/130/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie 

.  

Ad 12.  

Projekt uchwały udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2019 omówił Przewodniczący Rady Gminy. 

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady podkreślając, że zeszłoroczny budżet został 

zrealizowany w stopniu bardzo dobrym, i liczy na to, że budżety w kolejnych latach powiększą 

się jeszcze bardziej o środki zewnętrzne, o pozyskanie których Wójt cały czas czyni starania. 

Po dyskusji uchwała Nr XXI/131/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie 

 

Wójt Gminy Łukasz Bajgierowicz podziękował za udzielenie absolutorium oraz zaufanie, 

i nadmienił, że dołoży starań aby to zaufanie do niego tylko rosło, a nie malało. Jest 

zadowolony, że jego praca jest pozytywnie oceniana przez radnych. Dodał, że cieszy go, że 

w naszej gminie pojawiły się ciekawe inicjatywy lokalne, powstały w ubiegłym roku dwa koła 

gospodyń wiejskich, a tym roku klub sportowy. Są nowe pomysły, nowe stowarzyszenia co 

dowodzi tego, że działalność gminy zachęca mieszkańców do aktywności społecznej. 

Zaznaczył, że wspólnie z radą będzie takie inicjatywy wspierał. Podziękował swoim 

współpracownikom, pracownikom urzędu, kierownikom i dyrektorom jednostek 
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organizacyjnych. Nadmienił, że całe grono ludzi pracuje na to, aby mieszkańcom w naszej 

gminie żyło się dobrze. Wójt zakończył wystąpienie zachęcając do dalszej współpracy radnych 

i sołtysów. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  

Po przerwie Wójt z okazji Dnia Sołtysa obchodzonego 11 marca  wręczył wszystkim sołtysom 

z terenu gminy listy gratulacyjne oraz drobne upominki, dziękując za ich pracę i życząc dalszej 

udanej współpracy.  

 

Ad 13. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród  

i wyróżnień przedstawiła Sekretarz Gminy Marta Pawleniak. 

W dyskusji głos zabrał radny Krzysztof Haliniak, który zawnioskował o zaplanowanie na 

przyszły rok rozszerzenia o stypendium naukowe i kulturalne, zaznaczając o ile budżet gminy 

na to pozwoli.  

Po dyskusji uchwała Nr XXI/132/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 14. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kłyżów, gm. Pysznica 

przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXI/133/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 15. 

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

przedstawił  Przewodniczący Rady Gminy.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXI/134/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 16 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości omówił 

Przewodniczący Rady Gminy.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXI/135/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 17 
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Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia w 2020 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego omówiła Skarbnik 

Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXI/136/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

 

Ad 18 

Projekt uchwaływ sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę. omówiła również Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXI/137/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

 

Ad 19 

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

przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXI/138/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

 

Ad 20 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

przedstawiła również Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXI/139/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

 

Ad 21. 

W ramach wolnych wniosków głos zabrali: 

 Radny Zygmunt Cholewiński zapytał na jakim etapie jest wykonanie ekspertyzy 

dotyczącej możliwości nadbudowy szkoły (dachu) w Jastkowicach oraz zgłaszaną przez 

niego kwestię dokończenia pewnych elementów na placu zabaw w Jastkowicach. Radny 

ponowił wniosek o  opracowanie kilku mpzp i podjęcia uchwał w tej sprawie. Wójt 

odpowiedział, że brakujące elementy na placu zabaw zostały zamówione i w 

najbliższym czasie zostaną zamontowane Odnośnie opracowania mpzp poinformował, 

że ze strony gminy poczyniono już pewne kroki, które pozwolą rozpocząć prace przy 

opracowaniu mpzp.  Zastępca Wójta poinformował, że ekspertyza nadbudowy budynku 

szkoły w Jastkowicach została wykonana na początku roku, jest dostępna  do wglądu 

w Urzędzie Gminy, wynika z niej, że nadbudowa nad istniejącym skrzydłem jest 

niemożliwa. Rozmawiał z dyrektorem o innych możliwościach powiększenia bazy 

lokalowej szkoły, w najbliższym czasie  odbędzie się spotkanie z dyrektorem w celu 

podjęcia prac, aby dostosować budynek szkoły do potrzeb uczniów.   
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 Sołtys sołectwa Jastkowice Czesław Pyz w imieniu mieszkańców zgłosił wniosek  

w sprawie zamontowania lustra na skrzyżowaniu ul. Cichej z ul. Armii Krajowej.  Sołtys 

zgłosił również potrzebę poprawy drogi transportu rolnego na ul. Bukowej  

w Jastkowicach w kierunku Podborku.  

 

Ad 22. 

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

17:15. 

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  


