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PROTOKÓŁ NR XXV/2020 

z XXV SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 18 listopada 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, XXV 

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 uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pysznica’. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Pysznica do kategorii dróg 

gminnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Pysznica”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane 

zawarte w deklaracji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki Gminy Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Pysznicy oraz na objęcie przez Gminę Pysznica wszystkich nowych udziałów 

w podwyższonym kapitale tej spółki. 

14. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Pysznica. 
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15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 15:30 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

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

bierze udział 13 radnych (nieobecni radni: Rafał Tofil i Artur Trzuskot), wobec tego istnieje 

wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący złożył wniosek 

o dodanie do porządku obrad dwóch punktów „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia 

Gminy Pysznica do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych” oraz 

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ,,Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016 – 

2022”. Zmieniony porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

Podczas głosowania do obrad dołączył radny Rafał Tofil. 

Nowy porządek obrad przedstawia 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 uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pysznica do wykonywania 

działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ,,Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016 

– 2022”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pysznica”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Pysznica do kategorii 

dróg gminnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Pysznica”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane 

zawarte w deklaracji. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. 

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

2020. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki Gminy Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

z siedzibą w Pysznicy oraz na objęcie przez Gminę Pysznica wszystkich nowych 

udziałów w podwyższonym kapitale tej spółki. 

16. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Pysznica. 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 2. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego 

Rady Gminy. Protokół został przyjęty przez radnych bez uwag (w głosowaniu nie brał udziału 

radny Kamil Kuśmider). 

Ad 3. 

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

Łukasz Bajgierowicz. Wójt poinformował o: 

 rozstrzygniętych przetargach na: 

o budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pysznica,  

o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap II oraz 

rozbudowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu Słotwiny, 

 planowanym ogłoszeniu kolejnego przetargu na pozostały zakres budowy oświetlenia 

ulicznego oraz na odbiór odpadów komunalnych w 2021 roku, 

 odebraniu prac przy realizacji I etapu budowy kanalizacji w Kłyżowie, 

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

przebudowie dróg gminnych, 

 trwających pracach przy remoncie ogrodzenia placu zabaw w Jastkowicach oraz przy 

termomodernizacji budynku przy ul.Wolności 277 w Pysznicy, 

 trwających pracach przy budowie chodnika przy ulicy Nowej w Krzakach, 

 spotkaniu z wiceministrem Rafałem Weberem podczas wizji lokalnej 

wyremontowanych dróg z funduszu dróg samorządowych, 

 rozpoczęciu prac przy projektowaniu kanalizacji w Brandwicy i Bąkowie,  

 braku informacji na temat złożonych wniosków ramach funduszu inwestycji lokalnych, 

 rozmowie z dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w 

sprawie utworzenia przejścia dla pieszych i budowy chodnika przy ul. Isep, 

 sytuacji budżetu gminy i dochodach z tytułu udziału w podatku PIT, 

 sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy, 

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (5): 

 Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2020. 
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 Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu 

uchwały budżetowej gminy Pysznica na 2021 rok. 

 Zarządzenie Nr 141/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu 

Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 142/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020. 

 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 omówiła Pani Beata Biały - pracownik urzędu. Przewodniczący 

nadmienił, że program współpracy nakreśla ramy współdziałania organizacji pozarządowych i 

samorządu i z roku na rok podejmowane są działania aby ta współpraca była szersza.   

Uchwała Nr XXV/160/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pysznica do wykonywania działalności w 

zakresie usług telekomunikacyjnych omówiła również Pani Biały. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady zapytał, czy wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego 

wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji jest terminowy. Pani Biały 

odpowiedziała, że jest bezterminowy i niezbędny do podpisania umowy. 

Przewodniczący zapytał również, na jakim poziomie będzie dofinasowanie w ramach 

tego projektu do którego ma zamiar przystąpić gmina. Pani Beata Biały odpowiedziała, 

że kwota dofinasowania wynosi 64 368 zł, czyli 100%. 

 

Po dyskusji uchwała Nr XXV/161/2020 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 XXV/162/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Kamil Kuśmider) 

 

Ad 7. 
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Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pysznica” omówiła Pani Beata Kuziora Kierownik 

Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

Uchwała Nr XXV/163/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie  ( w głosowaniu nie brał udziału radny Tomasz Oprych) 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Pysznica do kategorii dróg 

gminnych przedstawił Zastępca Wójta. 

Uchwała Nr XXV/164/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 9. 

Projekt uchwały sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Pysznica” przedstawiła Pani Małgorzata Wieteska – pracownik urzędu. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący nadmienił, że regulamin był dokładnie analizowany na komisji, bo 

wprowadza on pewne nowości i zmiany w sposobie gospodarowania odbioru odpadów 

na terenie gminy, zmiany wpłyną bezpośrednio na wszystkich mieszkańców i pośrednio 

na cenę za odbiór odpadów w związku ze zmianą m.in. częstotliwości ich odbioru. 

Przewodniczący wspomniał, że rada do tej pory nie otrzymała odpowiedzi od Ministra 

Klimatu na rezolucję w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach.  

 Pani Małgorzata Wieteska na prośbę Przewodniczącego Rady wymieniła kluczowe 

zmiany dla mieszkańców, który wprowadza nowy regulamin tj.: obowiązek 

selektywnego zbierania odpadów przez wszystkie osoby fizyczne i podmioty 

gospodarcze, obowiązek przyjmowania określonych w regulaminie frakcji odpadów 

selektywnie zbieranych, połączenie odpadów biodegradowalnych zielonych i odpadów 

kuchennych w jeden rodzaj – bioodpady, określenie w regulaminie sposobu 

kompostowania odpadów biodegradowalnych, zwiększenie częstotliwości odbioru 

odpadów zmieszanych i bioodpadów – będzie to wykonywane raz na dwa tygodnie w 

miesiącach od kwietnia do października, określenie w regulaminie kwestii utrzymania 

zwierząt gospodarskich na terenie nieruchomości wyłączonych z produkcji rolnej i 

możliwość wprowadzenia niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla osób deklarujących kompostowanie odpadów. 

 Radny Marek Bis zapytał, czy przedmiotowy regulamin trafi do mieszkańców i czy 

będzie ogólnie udostępniony. Pani Wieteska odpowiedziała, że regulamin będzie 

umieszczony na stronie internetowej gminy. Radny zasugerował, aby najważniejsze 

zapisy trafiły bezpośrednio do mieszkańców. Pani Wieteska dodała, że przedsiębiorca 

odbierający odpady może dostarczyć takie informacje wraz z harmonogramem. 

 Wójt poinformował, że wszyscy mieszkańcy dostaną nowy wzór deklaracji, informację 

o zmianach w odpadach z wyszczególnieniem harmonogramu odbioru oraz informację 

na temat segregacji. Ponadto przed świętami pojawi się pierwszy numer gminnego 
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kwartalnika, w którym jeden z artykułów będzie poświęcony zmianom w 

gospodarowaniu odpadami dotyczącym zmiany częstotliwości odbioru, odbioru 

gabarytów i kompostowania. Nadmienił, że będzie chciał, aby kwartalnik trafił do jak 

największej liczby mieszkańców. Przewodniczący Rady zaznaczył, że istotne jest to co 

powiedział wójt w kwestii zmiany częstotliwości, ponieważ harmonogram odbioru 

odpadów stanie się bardziej skomplikowany dla mieszkańców. Radny Marek Bis 

zwrócił się z prośbą do Wójta, aby w informacji dla mieszkańców wyjaśnić, skąd się 

wzięły te zmiany, ponieważ wiąże się to również ze zmianą stawki. Wójt odpowiedział, 

że wszystkie te informacje zostaną zawarte w kwartalniku, oraz w informacji, która 

zostanie dostarczona mieszkańcom. Ponadto te informacje zostaną umieszczone na 

stronie internetowej gminy jak i na gminnym profilu facebook. Wójt zaapelował do 

radnych, aby również przekazywali takie informacje mieszkańcom. 

 Radny Krzysztof Haliniak zaproponował, żeby jeszcze przed harmonogramami 

przekazać te informacje mieszkańcom w formie przejrzystej, kolorowej ulotki czy 

broszury. Wójt zaznaczył, że informacje dla mieszkańców podobnie jak w ubiegłym 

roku będą dostarczane w formie ulotki, a kwartalnik będzie dodatkowym źródłem 

informacji.  

Po dyskusji uchwała Nr XXV/165/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 10. 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi omówiła również Pani Małgorzata 

Wieteska. 

Uchwała Nr XXV/166/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 11. 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty przedstawiła Pani Celestyna Pawelic - Kierownik 

Referatu Podatków i Opłat. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Wójt szczegółowo wyjaśnił sposób, w jaki została wyliczona stawka za odbiór 

odpadów i jakie czynniki wpłynęły na jej wzrost, zwracając uwagę na to, że system 

gospodarki odpadami musi się bilansować. Zaznaczył, że starał się aby zaproponowane 

zmiany stawki jak najmniej obciążały mieszkańców, ale od 1 stycznia o około 10 % 

wzrosną ceny za przyjmowanie odpadów w Zakład Mechaniczno-Biologicznego 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, co spowoduje wzrost kosztów 

dla gminy. Mimo podwyżki, w porównaniu do ościennych gmin stawka w naszej 

gminie będzie jedną z niższych. Nadmienił, że ze strony samorządu staramy się robić 
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wszystko, aby wspomóc mieszkańców, dlatego też np. w tym roku ustalono dopłatę do 

m3 wody oraz po raz kolejny nie wzrosły stawki pozostałych podatków.  

 Przewodniczący Rady zapytał Wójta, jak przedstawia się ilość zebranych odpadów 

w stosunku do ubiegłego roku i czy to jest duży wzrost procentowy. Wójt odpowiedział, 

że na terenie gminy Pysznica widoczny jest wzrost ilości zebranych odpadów, zmalała 

liczba odpadów zmieszanych, natomiast wzrosła liczba odpadów biodegradowalnych i 

wielkogabarytowych. Liczba zebranych odpadów oscyluje każdego roku w granicach 

2000 do 2200 ton. Wójt podkreślił, że działanie całego systemu będzie monitorowane i 

w ciągu roku stawka może ulec zmianie. Wójt wyjaśnił również, jakie warunki musi 

spełnić mieszkaniec, żeby otrzymać zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami, przypadki, w których stosowana będzie podwyższona opłata za odbiór 

odpadów, a także jaki jest termin składania nowych deklaracji.  

 Przewodniczący podsumował, że podwyższenie stawki spowodowane jest 

bezpośrednio przez zmianę przepisów i zmianę cen w regionalnej instalacji, gdzie 

oddawane są odpady. Zwrócił uwagę na konieczność zagospodarowania bioodpadów 

na terenie własnych nieruchomości, skuteczną segregację oraz zmniejszanie ilości 

oddawanych przez mieszkańców odpadów poprzez rozsądne dokonywanie zakupów.  

 Radna Magdalena Tkacz zwróciła uwagę na to, że samorządy podnoszą ceny za odbiór 

odpadów, bo nie mają innego wyjścia, ponieważ państwo nie pomaga samorządom, nie 

ma w tym temacie współpracy. Zaznaczyła, że bulwersującym jest to, że państwo nie 

robi nic, żeby polepszać system zagospodarowania odpadów a także, że na rezolucję 

Rady Gminy do tej pory nie udzielono odpowiedzi.  

 Radny Krzysztof Haliniak zaznaczył, że jako radni nie możemy zejść poniżej kosztów 

prowadzenia gospodarki odpadami, jedynie co możemy zrobić to apelować do 

rządzących, żeby pewne zapisy, które są w ustawie były bardziej korzystne dla gmin 

wiejskich tj. wydłużenie częstotliwości zbierania odpadów. W związku z tym, 

zawnioskował o ponowne zaapelowanie do rządzących o zmianę przepisów ustawy.  

 Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że można apelować, ale należy mieć 

świadomość, że to nam nie obniży tej opłaty, którą już mamy. Jeżeli pewne elementy 

nie zostały przygotowane, czyli nie mamy własnej stacji utylizacji to mamy niewielki 

wpływ na cenę tych odpadów, bo zmniejszenie ilości zbiórki o jeden raz niewiele 

zmieni. W gruncie rzeczy cenę dyktują regionalne stacje, one mają możliwość 

zmniejszenia kosztów. Nasze koszty, które ponosimy i możemy obniżyć to koszty 

ewentualnej pracy pracowników zakładu komunalnego, bo głównym kosztem jest koszt 

utylizacji odpadów. Jedynie co możemy, to maksymalnie edukować społeczeństwo w 

selektywnej zbiórce i zmniejszać ilości odpadów, to wtedy opłata będzie niższa.  

 Radny Krzysztof Haliniak stwierdził, że to nie koszt wynagrodzeń spowodował 

problemy na rynku z odpadami tylko zmiany ustawowe, nawiązał też do zmian 

systemowych, które mogą system zagospodarowania odpadów usprawnić m.in. do 

spalarni. Do kwestii spalarni odniósł się radny Zygmunt Cholewiński. 

 Przewodniczący zaznaczył, że w całej dyskusji poruszono to,  na co mamy wpływ jako 

samorząd tj. na edukację w zakresie segregacji, która jest na dobrym poziomie na 



Strona 8 z 10 

terenie gminy Pysznica. Natomiast zawsze można ten element poprawić poprzez 

działania informacyjne i edukacyjne.  

 

Po dyskusji uchwała Nr XXV/167/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 12. 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji omówiła 

również Pani Celestyna Pawelic. 

W dyskusji Przewodniczący Rady zasugerował, aby na stronie internetowej gminy zamieścić 

wzór poprawnie wypełnionej deklaracji, żeby ułatwić mieszkańcom jej wypełnienie.  

Po dyskusji uchwała Nr XXV/168/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 13. 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna 

Ożga. 

Uchwała Nr XXV/169/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Tomasz Oprych, który opuścił posiedzenie 

o godz. 17.30). 

 

Ad 14. 

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

omówiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

W dyskusji głos zabrał: 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał o wydatek na termomodernizację budynku Domu 

Ludowego w Jastkowicach tj. czy to będzie dodatkowe zadanie czy będzie realizowane 

w ramach prowadzonej przebudowy. Pani Skarbnik odpowiedziała, że planujemy 

środki na opracowanie projektu aby w następnym roku można było ubiegać się o środki 

zewnętrzne. Przewodniczący zapytał o zakres projektu, czy będzie dotyczył samego 

budynku Domu Ludowego czy łączenie z ośrodkiem zdrowia. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że łącznie z ośrodkiem zdrowia.  

Po dyskusji uchwała Nr XXV/170/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 15. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

Gminy Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pysznicy 
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oraz na objęcie przez Gminę Pysznica wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale 

tej spółki omówiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXV/171/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 16. 

Informację o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy przedstawił Kierownik GZOSIP 

w Pysznicy Artur Mierzwa. Do przedstawionej informacji odniósł się Przewodniczący Rady. 

Informacja została przyjęta przez radnych, stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu 

 

Ad 17. 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady zapytał radnego Krzysztofa Haliniaka w kwestii zgłoszonego 

przez niego wniosku tj. czy dotyczy przesłania ponownie przyjętej przez radę 

w zeszłym roku rezolucji czy intencją radnego jest opracowanie nowego projektu. 

Radny zaproponował, aby poprzedni dokument poprawić i ponownie uchwalić.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego o przygotowanie 

petycji do Ministerstwa Klimatu dotyczącej wprowadzenia zmian w przepisach 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który w wyniku głosowania został 

przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

 Radny Janusz Gajda zapytał o nową koncepcję przebudowy drogi powiatowej 

w Brandwicy. Wójt poinformował, że na zapytanie ze starostwa wyraził wolę 

partycypacji 50% w kosztach tej koncepcji, która ma powstać do końca lutego. Radny 

w związku z wykupem działki pod przystanek na ul. Kochanowskiego zapytał, czy 

przesunięcie tego przystanku jest planowane teraz, czy w koncepcji tej nowej drogi. 

Wójt odpowiedział, że do połowy grudnia powinna tam zostać zamontowana nowa 

wiata przystankowa. Przesunięcie przystanku wnioskowane było przez sołtysa 

i mieszkańców sołectwa Brandwica z uwagi na bezpieczeństwo dzieci z ul. Isep 

uczęszczających do szkoły w Jastkowicach.  

 Radny Zygmunt Cholewiński nawiązał do informacji o realizacji zadań oświatowych 

na terenie gminy gratulując pedagogom i uczniom dobrych wyników w egzaminach 

zewnętrznych.  

 Radna Magdalena Tkacz zapytała czy pojawiły się nowe informacje w sprawie 

pozyskania funduszy zewnętrznych na remont remizy w Kłyżowie, nawiązując do 

programu Senior+. Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną nie ma nowych informacji, 

mogą się dopiero pojawić w styczniu.  

Ad 18. 

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

18:15. 

Głosowania w trakcie sesji odbywały się jako głosowania jawne imienne, protokoły głosowania 

stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Na tym protokół zakończono.  
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Protokołowała:  Przewodniczący Rady Gminy:  

 

 Marta Gleich       Krzysztof Skrzypek  

 


