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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2021 

z XXVIII SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 3 lutego 2021 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, XXVIII sesja Rady Gminy Pysznica odbyła się w formie hybrydowej – część 

radnych uczestniczyła w sesji w trybie zdalnym w formie wideokonferencji. 

Przed otwarciem sesji Przewodniczący Rady przywitał przybyłych na sesję Prezesa OSP 

Jastkowice Wiesława Miklusa oraz Naczelnika Mirosława Czubata. Następnie udzielił im 

głosu. Prezes OSP podziękował władzom gminy oraz radnym za wsparcie w pozyskaniu 

samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Jastkowice. Naczelnik OSP przedstawił 

zarys kosztów pozyskanego samochodu. Do wystąpienia strażaków odniósł się Wójt Gminy, 

Przewodniczący Rady, radny Krzysztof Haliniak oraz Dyrektor PSP w Jastkowicach Bogdan 

Dziuba. 

 

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 uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023”, będących 

w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Krzaki na rzecz Gminy Pysznica. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji. 

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

2021. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Pysznica.  

9. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Pysznica za rok 2020. 

10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Bezpieczeństwa i Planowania Przestrzennego za rok 2020. 

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego i Oświaty za rok 2020. 

12. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2020. 

13. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad sesji. 
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Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 14:30 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

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

bierze udział 15 radnych, 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: 

 ogłoszonym przetargu na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych,  

 zleconych do projektowania odcinkach dróg, 

 odebraniu prac przy budowie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole 

podstawowej w Kłyżowie oraz częściowym odbiorze prac przy budowie kanalizacji 

na osiedlu Słotwiny i w Kłyżowie – etap II, 

 zakończeniu postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi polegającej na 

obowiązkowej kontroli budynków będących w zarządzie gminy Pysznica, 

 przygotowaniu przetargu dotyczącego oświetlenia ulicznego oraz o zleconych do 

projektowania odcinkach zaplanowanych w br.  

 budowie kanalizacji przy ul. Kopernika w Jastkowicach, 

 połączeniu sieci wodociągowej gminy Pysznica z gminą Stalowa Wola – w 

najbliższym czasie zostaną złożone do starostwa dokumenty w sprawie uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

 spotkaniu z firmą projektująca kanalizację w Brandwicy, 

 koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 855,  

 koncepcji przebudowy drogi powiatowej w Brandwicy, 

 kwestii projektowania drogi ekspresowej S74, 

 ilości zebranych deklaracji oraz ponowieniu akcji zbierania deklaracji w terenie,  

 planowanych wspólnie z powiatem zadaniach inwestycyjnych,  

 sytuacji epidemiologicznej i szczepieniach na terenie gminy. 

 

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (20): 

 Zarządzenie Nr 159/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

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

publicznej sieci WiFi w gminie Pysznica” współfinansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 Zarządzenie Nr 160/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2020. 
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 Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu określającego zasady udzielania w Urzędzie Gminy Pysznica zamówień, 

których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto. 

 Zarządzenie Nr 162/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 

146/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia 

planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19. 

 Zarządzenie Nr 163/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 

96/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad 

rachunkowości dla Urzędu Gminy Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 2/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami. 

 Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia norm 

paliwowych dla sprzętów i pojazdów użytkowanych przez OSP. 

 Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 5/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na 

wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 

 Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki 

krótkoterminowej dla Koła Gospodyń Wiejskich „Kłyżowianki” w Kłyżowie. 

 Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki 

krótkoterminowej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pysznicy „Kobiety Kobietom”. 

 Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego 

Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 

i Mieszkań w 2021 r. 

 Zarządzenie Nr 9/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Pysznicy 

 Zarządzenie Nr 11/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej. 

 Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych 

w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych 
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przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych 

przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności 

i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.  

 Zarządzenie Nr 15/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

 

 W dyskusji radny Krzysztof Haliniak zaapelował do Wójta, żeby nie czekać na zakończenie 

prac projektowych przy drodze S74 tylko zwrócić się do firmy projektującej w kwestii węzła 

w Kłyżowie, który był wskazywany przez gminę jako zbędny, ponieważ nie było informacji, 

iż węzeł Zapacz będzie węzłem zamkniętym.  

Po dyskusji informacja została przyjęta. 

 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023 będących w posiadaniu 

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy przedstawił Pan Jan Ślusarczyk 

Prezes ZGK Sp. z o. o. w Pysznicy. W dyskusji Prezes odpowiedział na pytanie 

Przewodniczącego Rady odnośnie planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków. 

Po dyskusji uchwała Nr XXVIII/195/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie.  

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Krzaki na rzecz Gminy Pysznica omówiła Pani 

Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

W dyskusji radny Zygmunt Cholewiński zapytał o wycenę powyższych nieruchomości. Pani 

Kierownik odpowiedziała, że jest to nieodpłatne nabycie więc nie ma wyceny.  

Po dyskusji uchwała Nr XXVIII/196/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie. 

 

Ad 6. 

Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji omówił Przewodniczący Rady. 

Poinformował, że obie petycje są jednakowej treści, pierwsza wpłynęła od Fundacji 

„Tradycyjne Podkarpacie”, natomiast druga od mieszkańca Jastkowic. Następnie 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksandra Kuziora odczytała opinię 

komisji dotyczącą wniesionych petycji. 

W dyskusji głos zabrał radny Marek Bis, odnosząc się do odczytanej opinii Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 
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Po dyskusji uchwała Nr XXVIII/197/2021 oraz uchwała Nr XXVIII/198/2021 w wyniku 

głosowania zostały przyjęte przez radnych przy dwóch głosach przeciw.  

 

Ad 7. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXVIII/199/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie. 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. W dyskusji Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień 

na pytanie radnego Krzysztofa Haliniaka w kwestii wskaźników spłaty zobowiązań.  

Po dyskusji uchwała Nr XXVIII/200/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie. 

 

Ad 9. 

Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za rok 2020 przedstawił Przewodniczący Rady Krzysztof 

Skrzypek.  

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad 10. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa  

i Planowania Przestrzennego za rok 2020 przedstawił jej przewodniczący - radny Andrzej 

Szawara. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad 11. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty 

za rok 2020 przedstawił jej przewodniczący - radny Rafał Tofil. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad 12. 

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2020 przedstawił jej przewodniczący - 

radny Krzysztof Haliniak. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad 13. 

Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020 przedstawiła jej 

przewodnicząca - radna Aleksandra Kuziora. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
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Ad 14. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

 Przewodniczący poinformował, że do rady gminy zostały skierowane następujące 

pisma: 

o sprawozdanie z GZOSIP w Pysznicy dotyczące wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, które było omawiane na 

komisjach 

o pismo mieszkańca Jastkowic odnośnie powołania biegłego w postępowaniu 

dotyczącym budowy masztu telefonii komórkowej w Jastkowicach. Radny 

Zygmunt Cholewiński poprosił wójta o informację w kwestii powołania biegłego 

oraz o szczegóły postepowania w tej sprawie. Wójt poinformował, że w 

Jastkowicach są rozważane trzy lokalizacje: na kopalni piasku, obok cmentarza i 

na terenie oczyszczalni ścieków oraz jedna lokalizacja w Kłyżowie w pobliżu 

cmentarza. Wójt zwrócił uwagę na istniejący problem ze słabym zasięgiem w 

Jastkowicach oraz że protesty i odwołania inicjowane są przez jednego z 

mieszkańców Jastkowic. Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 

Środowiska poinformowała, że powołany biegły ma odpowiednie uprawnienia i 

duże doświadczenie w dziedzinie telefonii komórkowej. Dodała, że w związku z 

odwołaniami wszystkie postępowania wróciły do ponownego rozpoznania oraz, że 

to SKO zasugerowało powołanie biegłego sądowego. W związku z tym został 

powołany biegły, żeby sprawdzić czy dokumentacja jest opracowana zgodnie z 

przepisami i czy nie jest wymagana decyzja środowiskowa. Radny Cholewiński 

zapytał, czy od wszystkich lokalizacji inwestycji odwołuje się jedna osoba. Pani 

Kierownik odpowiedziała, że pod odwołaniem podpisani są głównie mieszkańcy 

mieszkający najbliżej danej lokalizacji. Przewodniczący Rady stwierdził, że temat 

zasięgu telefonii komórkowej w poszczególnych miejscowościach jest tematem 

bardzo istotnym, szczególnie w okresie nauki zdalnej, ponieważ dostęp do 

internetu w niektórych miejscach jest utrudniony, ale taka inwestycja musi być 

realizowana zgodnie z zachowaniem wymaganych przepisów. Radny Cholewiński 

zwrócił uwagę, że nie byłoby problemu, gdyby brało się pod uwagę utratę wartości 

działek sąsiednich i rekompensatę. Pani Kierownik poinformowała, że kwestia 

zmniejszenia wartości cen działek sąsiednich, nie może być przedmiotem 

postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Radny Janusz 

Gajda odniósł się do kwestii zamontowania nadajników na istniejących masztach i 

kwestii spadku cen wartości działek sąsiednich.  

o petycja Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z Gliwic w sprawie szczepionek, 

która zostanie sprawdzona pod względem formalnym i skierowana do Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

 Radny Krzysztof Haliniak w związku z pytaniami mieszkańców zwrócił się z prośbą o 

umieszczenie na stronie internetowej numerów telefonów dotyczących odśnieżania. 
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Wójt poinformował, że zgłoszenia można przekazywać do Urzędu Gminy, do niego i 

do Zastępcy oraz zwrócił się z prośbą do radnych i sołtysów, aby weryfikowali 

zasadność zgłoszeń mieszkańców. Wszystkie zgłoszenia na numer urzędowy 

przekazywane są na bieżąco do ZGK, który jest odpowiedzialny za odśnieżanie dróg 

gminnych. Zastępca dodał, że najwłaściwszym numerem kontaktowym jest numer na 

sekretariat, skąd informacja jest przekazywana do właściwego pracownika lub jeżeli 

droga jest w zarządzie powiatu, to jest udzielana taka informacja. Przewodniczący 

zwrócił uwagę, że ideą radnego było to, aby na stronie internetowej pojawił się numer 

dotyczący zimowej sytuacji na drogach na terenie gminy i powiatu, co w wielu 

przypadkach ułatwiłoby kontakt mieszkańcom.  

 Przewodniczący poprosił dyrektorów szkół z terenu gminy o krótką informację jak 

oceniają okres nauki zdalnej po zakończeniu semestru, czy widzą problemy dotyczące 

jakości zdalnego kształcenia i jak wygląda podsumowanie tego semestru. Dyrektor 

PSP w Jastkowicach Bogdan Dziuba, Dyrektor PSP w Kłyżowie Bożena Kapuścińska 

oraz Dyrektor PSP w Krzakach Monika Kłykocińska udzielili szczegółowych 

informacji na pytania Przewodniczącego. Głos w dyskusji zabrała również Dyrektor 

Przedszkola Dorota Dąbrowska, która udzieliła informacji na temat działania 

przedszkola w okresie pandemii. Pani Barbara Żywczak udzieliła informacji na temat 

frekwencji zajęć organizowanych w okresie pandemii w domu kultury. 

 Radny Jacek Dybka zawnioskował o interwencję w powiecie odnośnie czyszczenia 

działek leśnych w pasie drogowym na wysokości przystanku w Podborku. 

 Radny Krzysztof Haliniak w nawiązaniu do wypowiedzi Pani Dyrektor szkoły w 

Krzakach w kwestii problemów z internetem zasugerował, aby przy aktualizacji 

strategii wziąć pod uwagę ten problem i zaplanować inwestycje, aby wyeliminować 

białe plamy w dostępie do internetu. Wójt poinformował, że są plany firmy MTM 

połączenia światłowodem Pysznicy ze Słomianą i Krzakami. Pozostaje Studzieniec, 

gdzie była rozpoznawana sprawa postawienia nadajnika na gminnej działce leśnej, ale 

w związku z brakiem dojazdu do tej działki temat ten został zamknięty. 

 Radny Rafał Tofil odniósł się do informacji przedstawionych przez dyrektorów 

podkreślając złe skutki społeczne zdalnego nauczania.  

 Sołtys sołectwa Jastkowice Czesław Pyz zapytał Wójta o organizację dostarczania 

nakazów podatkowych w czasie pandemii. Wójt odpowiedział, że musi się to 

odbywać z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.  

 Sołtys sołectwa Studzienic Mirosław Kata odniósł się do kwestii dojazdu do gminnej 

działki leśnej w celu postawienia nadajnika w Targowisku. Pani Beata Kuziora 

wyjaśniła, że jeśli chodzi o dojazd do działki gminnej, to nic nie zwalnia gminy od 

zachowania i przestrzegania przepisów prawa. Poinformowała, że przez teren leśny 

można dojeżdżać lub wyznaczyć drogę, jeżeli byłby uchwalony mpzp i byłaby zgoda 

na wyłączenie tego gruntu z produkcji leśnej. Na pytanie odnośnie wykonania takiej 

drogi w procedurze ZRID odpowiedziała, że wydzielając drogę należy spełnić 

parametry drogi publicznej, czyli wyznaczyć pas drogowy 10-metrowy i wykonać 

asfalt 5-metrowy. Sołtys podkreślił, że jest to dobre miejsce na maszt, ponieważ 
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znajduje się na górce, w pobliżu nie ma zabudowań a zasięg objąłby także Rudę oraz 

Moskale. Głównym problemem jest jednak brak dojazdu do tej działki. 

 

Ad 15. 

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

17:35. 

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  

 


