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PROTOKÓŁ NR XXVI/2020 

z XXVI SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 16 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, XXVI 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 sprawiezmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawieuchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pysznica. 

8. Podjęcie uchwaływ sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Pysznica wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.  

9. Podjęcie uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

przetargu nieograniczonego. 

10. Podjęcie uchwaływ sprawiewyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego 

oraz prawa własności do budynków na nieruchomości położonej w Pysznicy na rzecz 

Gminy Pysznica. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki 

długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap I”.  

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

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

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 

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

obecności dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że 

w posiedzeniu bierze udział 14 radnych (nieobecny radny Artur Trzuskot), wobec tego istniało 

wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący złożył wniosek 

o dodanie do porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica”. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 
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Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

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 zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pysznica. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Pysznica wraz ze szczegółową inwentaryzacją". 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica. 

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

przetargu nieograniczonego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania 

wieczystego oraz prawa własności do budynków na nieruchomości położonej 

w Pysznicy na rzecz Gminy Pysznica. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki 

długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Kłyżów - etap I". 

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

2020. 

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

Pysznica. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zamknięcie obrad sesji. 

 

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: 

 ustaleniu w dniu 24 grudnia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w zamian za 

święto przypadające w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela, 

 rozstrzygniętych przetargach na: 

o budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pysznica,  

o kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do 

urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2021 roku”, 

 ogłoszeniu przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 

na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Pysznica w roku 2021, 

 odbiorach prac w zakresie:  
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o przebudowy dróg gminnych ul. Zaonie w Jastkowicach oraz ul. Jedności 

Narodowej w Pysznicy,  

o remoncie ogrodzenia placu zabaw w Jastkowicach, 

o termomodernizacji budynku przy ul. Wolności 277 w Pysznicy, 

o budowy chodnika na ulicy Nowej w Krzakach, 

 wykonaniu i zgłoszeniu do odbioru oświetlenia boiska przy szkole w Kłyżowie, 

 wykonaniu nowych wiat przystankowych: w Krzakach, Brandwicy, Słomianej 

i Jastkowicach - ul. Ruda, 

 wykonaniu instalacji oświetlenia w ramach poprzedniego przetargu, 

 otrzymaniu dofinasowania w kwocie 3 milionów złotych na rozbudowę  

i modernizację oczyszczalni ścieków,  

 planowanym nowym naborze wniosków w ramach funduszu inwestycyjnego, 

 złożeniu wniosku do RARR w Rzeszowie na projekt grantowy pn. „Dostępna szkoła”, 

 koncepcji przebudowy drogi powiatowej w Brandwicy, 

 rozmowie z dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w 

sprawie utworzenia przejścia pieszych w ramach drogi wojewódzkiej nr 855 i budowy 

chodnika przy ul. Isep,  

 pracach przy projektowaniu kanalizacji w Brandwicy, Bąkowie oraz części Jastkowic, 

 złożeniu wniosku w ramach PROW przez ZGK Sp. z o. o. w Pysznicy na dofinasowanie 

budowy sieci wodociągowej łączącej gminę Pysznica z gminą Stalowa Wola, 

 przekazaniu samochodu dla Posterunku Policji w Pysznicy, 

 przekazaniu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Jastkowice, 

 działaniach prowadzonych przez OPS w Pysznicy w ramach programu pn.. „Wspieraj 

Seniora”, 

 sytuacji budżetu gminy i udziale w podatku PIT, 

 sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy. 

 organizowaniu wsparcia przedświątecznego dla dwóch rodzin z terenu gminy Pysznica. 

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (10): 

 Zarządzenie Nr 144/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami. 

 Zarządzenie Nr 145/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wniesienia do 

jednoosobowej Spółki Gminy Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. z siedzibą w Pysznicy wkładu niepieniężnego (aportu) w formie prawa własności 

infrastrukturywodno-kanalizacyjnej. 

 Zarządzenie Nr 146/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia planu 

finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19. 

 Zarządzenie Nr 147/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 148/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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 Zarządzenie Nr 149/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 150/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 151/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od 

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

dniu wolnym od pracy innym niż niedziela tj. w dniu 26 grudnia 2020 r. 

 Zarządzenie Nr 152/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 153/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołaniaKomisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady przekazując radnym podziękowania od 

Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli łącznie z pamiątkową statuetką za 

współpracę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz wspierania licznych 

inicjatyw profilaktycznych i prewencyjnych. Dodał, że liczy, iż wsparcie oraz doposażanie 

będzie miało bezpośrednio wpływ na jakość pracy policji na terenie naszej gminy. 

Po dyskusji informacja została przyjęta. 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy 

przedstawiła Pani Teresa Kudłacik Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. 

Uchwała Nr XXVI/172/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica omówiła 

Kierownik OPS. 

W dyskusji Kierownik OPS udzieliła informacji na pytanie Przewodniczącego na temat 

wysokości udzielanej pomocy materialnej.  

Po dyskusji uchwała Nr XXVI/173/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany ,,Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016 – 2022” 

omówił Zastępca Wójta Witold Pietroniec. 

Uchwała Nr XXVI/174/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 7. 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pysznica przedstawiła Pani Małgorzata 

Wieteska – pracownik urzędu. 
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Uchwała Nr XXVI/175/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Pysznica wraz ze szczegółową inwentaryzacją” omówiła Pani Małgorzata 

Wieteska. 

W dyskusji Pani Małgorzata Wieteska udzieliła informacji na pytanie Przewodniczącego na 

temat ilości zinwentaryzowanego azbestu na terenie gminy Pysznica. 

Po dyskusji uchwała Nr XXVI/176/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 9. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica” przedstawiła Pani Małgorzata Wieteska. 

Uchwała Nr XXVI/177/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 10. 

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

nieograniczonego omówiła Pani Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej 

i Ochrony Środowiska. 

Uchwała Nr XXVI/178/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 11. 

Projekt uchwały wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa 

własności do budynków na nieruchomości położonej w Pysznicy na rzecz Gminy Pysznica 

przedstawiła Pani Beata Kuziora. 

W dyskusji Radny Marek Bis zapytał czy nabycie gruntu i budynków zostanie sfinalizowane 

jeszcze w tym roku. Wójt odpowiedział, że chciałby ten temat zamknąć do końca roku, 

w związku z tym, że są zabezpieczone środki w budżecie.  

Po dyskusji uchwała Nr XXVI/179/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 12. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki 

długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Kłyżów – etap I przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXVI/180/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie. 

 

Ad 13. 
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Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2020 

omówiła Skarbnik Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Krzysztof Haliniak zapytał czy zmniejszenie kwoty wydatków na opracowanie 

audytów energetycznych wynika z oszczędności. Pani Skarbnik potwierdziła, że 

umowa została podpisana na niższą kwotę. Radny zwrócił się z prośbą o udzielenie 

szerszych informacji dotyczących dokumentacji tj. których budynków przedszkola 

dotyczy oraz jaka jest moc instalacji.  

 Zastępca Wójta Witold Pietroniec poinformował, ze audyty zostały wykonane na 

obydwa budynki przedszkola w Pysznicy oraz budynek w Brandwicy. Natomiast 

szczegóły techniczne trzeba sprawdzić w dokumentacji. Radny poprosił o wgląd do 

dokumentacji. 

Po dyskusji uchwała Nr XXVI/181/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie 

 

Ad 14. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

omówiła Skarbnik Gminy. 

Uchwała Nr XXVI/182/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Kamil Kuśmider, który opuścił posiedzenie 

o godz. 15.44) 

 

Ad 15. 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady poinformował o petycji, która wpłynęła do Rady Gminy od 

fundacji Tradycyjne Podkarpacie w sprawie równego traktowania mieszkańców przez 

władze publiczne.  

 Wójt złożył wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Ad 16. 

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

16:00. 

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  


