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PROTOKÓŁ NR XXVII/2020 

z XXVII SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 30 grudnia 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, XXVII sesja Rady Gminy Pysznica odbyła się w formie hybrydowej – część radnych 

uczestniczyła w sesji w trybie zdalnym 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 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Pysznica na lata 2021 – 2030. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na  2021 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2020. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego na realizację zadań publicznych (4 uchwały).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy rzeczowej  Powiatowi 

Stalowowolskiemu. 

11. Przedstawienie  uchwały budżetowej  Gminy Pysznica na rok 2021 i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Pysznica: 

a) przedstawienie projektu budżetu Gminy Pysznica na rok 2021, 

b) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Pysznica, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu 

Gminy Pysznica na rok 2021, opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego przez gminę Pysznica na rok 2021, 

d) przedstawienie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,  

e) dyskusja. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica. 

13. Podjęcie uchwały budżetowej  Gminy Pysznica na rok 2021. 
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14. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Pysznica na  2021 rok. 

15. Zatwierdzenie planów pracy komisji rady gminy na 2021 rok. 

16. Wolne  wnioski i zapytania. 

17. 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 15 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

Następnie Przewodniczący Rady przywitał Wicewojewodę Podkarpacką Panią Jolantę 

Sawicką, uczestniczącą w obradach zdalnie. Wicewojewoda przedstawiła informację na temat 

wdrożenia Narodowego Programu Sczepień przeciwko COVID-19. 

W dyskusji Wicewojewoda częściowo udzieliła odpowiedzi na pytanie radnego Rafała Tofila 

w kwestii odpowiedzialności firm produkujących szczepionkę oraz pytanie Przewodniczącego 

Rady odnośnie mobilnych punktów szczepień na terenie gminy. Wicewojewoda zwróciła się z 

prośbą aby w celu uzyskania szczegółowych informacji pytania kierować drogą mailową do 

Pana Roberta Bugaja Dyrektora Oddziału NFZ w Rzeszowie. Do wypowiedzi radnego Tofila 

odniósł się radny Zygmunt Cholewiński. Wójt oraz Przewodniczący Rady również zabrali głos 

w  sprawie informacji na temat szczepień. Wójt podziękował za przedstawienie informacji i 

zaznaczył,  że takie pytania zostaną przesłane drogą mailową do oddziału NFZ w Rzeszowie. 

Poinformował, że na terenie gminy szczepienia dla mieszkańców będą prowadzone w ośrodku 

zdrowia w Pysznicy oraz w Jastkowicach.  

 

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: 

 rozstrzygniętym przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych 

z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 

2021,  

 odebraniu prac przy: 

o remoncie piwnic w Domu Wiejskim w Brandwicy, 

o budowie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Kłyżowie, 

o wykonaniu nowych wiat przystankowych: w Krzakach, Brandwicy, Słomianej  

              i Jastkowicach - ul. Ruda, 

o wykonaniu 18 zadań dotyczących oświetlenia ulicznego, 

o powtórnym złożeniu trzech wniosków do ponownego naboru do funduszu 

inwestycji lokalnych na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz 

stacji uzdatniania wody (wniosek pomniejszony o otrzymaną już kwotę), 
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budowę sieci kanalizacyjnej w Brandwicy i rozbudowę infrastruktury sportowej 

na terenie gminy, 

 rozmowie z dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  

odnośnie drogi wojewódzkiej nr 855,  

 nabyciu przez gminę działki od SKR, 

 otrzymaniu raportu z akcji informacyjnej dotyczącej przebiegu wariantów drogi 

ekspresowej S74, 

 dostarczeniu wszystkim mieszkańcom harmonogramów odbioru odpadów na 2021 rok  

oraz deklaracji wraz z informacją o terminie ich złożenia,   

 o planowanym przeprowadzeniu dyżurów pracowników urzędu  dla poszczególnych 

sołectw w celu usprawnienia złożenia przez mieszkańców deklaracji. 

 sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy. 

 możliwości szczepień w dwóch ośrodkach na terenie gminy. 

Wójt  podziękował również mieszkańcom i radnym, którzy włączyli się w akcję szlachetnej 

paczki na terenie gminy.  

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (5): 

 Zarządzenie Nr 154/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 155/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji składników majątkowych. 

 Zarządzenie Nr 156/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru instytucji 

finansowej zarządzającej Pracowniczym Planem Kapitałowym w Urzędzie gminy w 

Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 157/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie  przeprowadzenia 

inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłyżowie. 

Dyskusji nie było i informacja została przyjęta. 

 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Pysznica na lata 2021 – 2030 przedstawiła Pani Teresa Kudłacik Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pysznicy. 

Uchwała Nr XXVII/183/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2021 rok przedstawiła Pani Beata Biały, pracownik Urzędu 

Gminy. 

W dyskusji Pani Beata Biały udzieliła informacji na pytanie Przewodniczącego Rady odnośnie 

działalności klubu AA na terenie gminy.   
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Po dyskusji uchwała Nr XXVII/184/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie. 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2021 rok omówiła również Pani Beata Biały.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXVII/185/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 7. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości omówiła Pani Beata 

Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

Uchwała Nr XXVII/186/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie. 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXVII/187/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie. 

 

Ad 9 i 10. 

Skarbnik Gminy przedstawiła następujące projekty uchwał: 

 w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego 

na realizację zadań publicznych o nazwie: 1. „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 1023R relacji Pysznica-Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika” w kwocie 

122 000 zł,  2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R relacji Spokojna –Jastkowice 

w miejscowości Krzaki w zakresie budowy chodnika” w kwocie  

120 000 zł,  3. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica-Jastkowice”  

w kwocie 28 000 zł; 

 projekt uchwały  w sprawie  udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Niżańskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 

1022R relacji Spokojna–Jastkowice w miejscowości Krzaki w zakresie budowy 

chodnika w kwocie 100 000, zł; 

 w sprawie udzielenia  w 2021 roku pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego  

na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

polegającego na organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w 

ramach powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Pysznica w roku 

2021 w kwocie 16 000, zł, 

 w sprawie udzielenia  w 2021 roku pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego  

na realizację zadania publicznego  przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 
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programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej 

opiece długoterminowej” w kwocie 10 000 zł; 

 w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy rzeczowej  Powiatowi Stalowowolskiemu 

w formie opracowania dokumentacji na zadania o nazwie: 1. „Przebudowa drogi      

powiatowej Nr 1023R relacji Pysznica-Piskorowy Staw” w kwocie  30 000 zł, 2. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R relacji Spokojna – Jastkowice 

w miejscowości Krzaki” w kwocie 20 000 zł.  

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Kamil Kuśmider  zapytał czy pomoc dla powiatu dotyczy dofinasowania  

zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego w Rozwadowie.  Pani Skarbnik potwierdziła. 

Poinformowała, że powiat stalowowolski zawiera umowę, realizuje program zdrowotny 

i rozlicza się z gminą fakturami z tytułu udzielonej pomocy. Wójt dodał, że ta pomoc z 

roku na rok jest kontynuowana.  

 Skarbnik Gminy na pytanie radnego Gajdy wyjaśniła, że pomoc finansowa dla Powiatu 

Stalowowolskiego  na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica-Jastkowice 

będzie przeznaczona na opracowanie dokumentacji przez powiat, natomiast  przy 

udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Stalowowolskiego gmina będzie 

opracowywać dokumentację, którą później przekaże do powiatu. Zaznaczyła, że nazwy 

zadań określone są przez powiat. 

Po dyskusji: 

Uchwała Nr XXVII/188/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/189/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/190/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych przy 

jednym głosie przeciw. 

Uchwała Nr XXVII/191/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/192/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 11, 12 i 13. 

Skarbnik Gminy przedstawiła w formie prezentacji projekt budżetu gminy Pysznica na rok 

2021, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu oraz projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pysznica. Następnie Wójt Gminy 

wymienił zadania inwestycyjne zaplanowane na 2021 rok. Po tym Pani Skarbnik odczytała 

następujące uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 

 uchwała Nr XVI/220/2020 z 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2021, 

 uchwała Nr XVI/222/2020 z 11 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem 

uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2021, 
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 uchwała Nr XVI/221/2020 z 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Pysznica na rok 2021. 

Po odczytaniu uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej radny Rafał Tofil - Przewodniczący 

Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty odczytał opinię Komisji 

dotyczącą projektu budżetu. Po jej odczytaniu Przewodniczący otworzył dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Rafał Tofil określił budżet na rok 2021 w trzech słowach:  rekordowy - po raz pierwszy 

w historii samorządu pysznickiego po stronie dochodów przekroczona została kwota 50 

milionów złotych, ambitny - blisko 11 milionów złotych przeznaczono na inwestycje oraz 

odważny, bo w tym trudnym czasie zakłada się, że uda zrealizować się te wszystkie zadania  co 

nie będzie łatwe. Dodał, że jest przekonany, iż przyjmując budżet na rok 2021 konsekwentnie 

realizujemy  wspólną wizję aby mieszkańcom w naszej gminie żyło się coraz lepiej. 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że osobiście cieszy go fakt, że jest wiele zadań 

inwestycyjnych jest zaplanowanych i zaprojektowanych i ich realizację można rozpocząć nie 

w okresie wakacyjnym, tylko dużo wcześniej.   

Po dyskusji: 

Uchwała Nr XXVII/193/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/194/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

  

 Przewodniczący pogratulował Wójtowi, a Wójt podziękował radnym za przyjęcie tego budżetu 

oraz zaufanie. Dodał, że podziela pogląd, że budżet jest ambitny, ale ma nadzieje, iż  uda się  

go zrealizować nie tylko w takim zakresie, ale nawet w szerszym. Wójt podziękował również 

Pani Skarbnik za przygotowanie projektu budżetu. 

 

Ad 14. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Plan pracy Rady Gminy na rok 2021, który został 

przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

 

 

Ad 15. 

Plany pracy stałych Komisji na 2021 rok przedstawili Przewodniczący komisji: 

 Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty – radny Rafał Tofil, 

 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Planowania 

,Przestrzennego – radny Andrzej Szawara, 

 Komisji Rewizyjnej – radny Krzysztof Haliniak, 

 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – radna Aleksandra Kuziora. 

Plany pracy stałych Komisji zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 16. 
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W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

 Radny Marek Bis podziękował Wójtowi, Zastępcy Wójta, radnym,  sołtysom, pracownikom 

urzędu gminy a także mieszkańcom za współpracę  w 2020 roku.    

 Sołtys Janusz Bąk odniósł się do wypowiedzi wójta w sprawie planów zakupu samochodu do 

OSP w Studzieńcu i zwrócił uwagę, że jednostka OSP w Studzieńcu nie jest jedyną, która  ma 

auto z poprzedniego wieku, ponieważ takie auto jest także w Pysznicy. Wójt doprecyzował, że 

OSP Studzieniec dysponuje tylko jednym samochodem i to wyprodukowanym w poprzednim 

wieku. Dodał, że ma nadzieję, iż kolejne lata pozwolą, aby wszystkie jednostki miały nowe 

auta.  

 Przewodniczący Rady podziękował wszystkim  radnym za pracę w niełatwym roku 2020, 

podziękował również za owocną  pracę sołtysom,  kierownikom i dyrektorom jednostek, oraz 

pracownikom urzędu. Następnie złożył wszystkim życzenia noworoczne. 

 Wójt również podziękował za współpracę w 2020 roku radnym, sołtysom, kierownikom  

i dyrektorom, pracownikom urzędu i mieszkańcom gminy oraz złożył wszystkim życzenia 

noworoczne. 

 

Ad 17. 

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

17:20. 

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  

 


