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PROTOKÓŁ NR XXXIII/2021 

z XXXIII SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 28 lipca 2021 r. 

 

W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności. Część 

radnych uczestniczyła w sesji w trybie zdalnym w formie wideokonferencji. 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pysznica”.  

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

przetargu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pysznica i jej jednostkom 

organizacyjnym oraz w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za 

koszty odzyskiwania należności. 

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. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 15:00 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

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

bierze udział 12 radnych (nieobecni radni: Kamil Kuśmider, Magdalena Tkacz oraz 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. Protokół został przyjęty przez radnych bez uwag. 

Podczas czytania protokołu do obrad dołączyła radna Magdalena Tkacz. 

 

Ad 3. 

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

Łukasz Bajgierowicz.  

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (20): 
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 Zarządzenie Nr 76/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 77/2021 z dnia 25 czerwca 2021 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 78/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2021. 

 Zarządzenie Nr 79/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2021. 

 Zarządzenie Nr 80/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 81/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2021. 

 Zarządzenie Nr 82/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2021 

Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego 

dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację 

zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz 

organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji”. 

 Zarządzenie Nr 83/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2021. 

 Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania 

Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 Zarządzenie Nr 86/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia 

postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach 

decyzji administracyjnych. 

 Zarządzenie Nr 87/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pysznicy do prowadzenia postępowań w sprawach o wydawanie 

zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek 

o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej lub wojewódzkiego funduszu. 

 Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań 

wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 

 Zarządzenie Nr 89/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia 

postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach 

decyzji. 
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 Zarządzenie Nr 90/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia 

postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach 

decyzji. 

 Zarządzenie Nr 91/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia 

postępowań w sprawach jednorazowych świadczeń, o których mowa w ustawie o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 

administracyjnych. 

 Zarządzenie Nr 92/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia 

postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów, w tym do wydawania decyzji 

administracyjnych. 

 Zarządzenie Nr 93/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania 

działań wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzenia postępowania i wydawania w 

tych sprawach decyzji oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji 

gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, a także do wydawania w tych 

sprawach decyzji. 

 Zarządzenie Nr 94/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia 

postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania 

w tych sprawach decyzji. 

 Zarządzenie Nr 95/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do wydawania 

decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 

należących do właściwości gminy. 

 

Wójt poinformował: 

 o gotowej koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i planowanym 

ogłoszeniu przetargu na tą inwestycję, 

 o pracach przy: 

 rozbudowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu, 

 przebudowie ul. Sportowej w Pysznicy przed szkołą (budowa 23 miejsc 

postojowych wraz z odwodnieniem), 

 budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap III, 

 termomodernizacji budynku filii Domu Kultury w Jastkowicach, 

 o otwarciu następujących przetargów: 

 na remont drogi gminnej w Jastkowicach (odcinek Ludian- Lipowiec – 

Kochany-Dębowiec), 

 na przebudowę części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 

korytarza na salę wyciszeń w budynku szkoły podstawowej w Pysznicy 

w ramach projektu „Dostępna szkoła”, 

 na budowę świetlicy w Chłopskiej Woli, 

 o ogłoszeniu przetargu na termomodernizację remizo-świetlicy w Kłyżowie i prace 

wewnątrz budynku związane z utworzeniem klubu seniora, 

 o wysłaniu zapytania ofertowego: 
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 na dostawę wyposażenia meblowego, pomocy dydaktycznych i programów 

multimedialnych dla szkoły podstawowej w Pysznicy i Jastkowicach 

w ramach projektu „Dostępna szkoła”, 

 na remont boisk wielofunkcyjnych w Pysznicy i Jastkowicach, 

 o wybraniu wykonawcy na zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości 

Bąków, zadanie częściowo finansowane z funduszu sołeckiego, 

 o rozstrzygnięciu przetargu prowadzonego przez ZGK. Sp. z o. o. w Pysznicy na 

budowę odcinka sieci wodociągowej łączącego gminę Pysznica z gminą Stalowa Wola oraz 

o planowanym przeprowadzeniu analizy działania zespołu filtrów na stacji uzdatniania wody 

w kontekście planowanego projektu przebudowy stacji uzdatniania wody,  

 o otrzymaniu warunków na przebudowę gazociągu, w zakresie zadania na budowę 

parkingu przy przedszkolu w Pysznicy i planowanym ogłoszeniu przetargu na 

wykonanie tego parkingu, 

 o planowanej wizycie w przedszkolu w powiecie wodzisławskim wspólnie z Panią 

Dyrektor Przedszkola w Pysznicy w kontekście wyboru koncepcji/ projektu budowy 

żłobka i przedszkola w Pysznicy,  

 o otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu na budowę kompleksu lekkoatletycznego w Pysznicy w kwocie 2 500 000 zł, 

 o spotkaniu z przedstawicielem Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa w Jaśle 

w sprawie gazyfikacji w miejscowościach Krzaki i Słomiana. 

 o wynikach zapytania ofertowego na usunięcie azbestu z budynków i posesji na 

terenie gminy Pysznica, 

 o planowanym złożeniu wniosków w ramach Rządowego Funduszu Dróg 

Samorządowych na dofinasowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości 

Krzaki i Słomiana: ul. Leśna i ul. Podleśna, oraz w miejscowości Pysznica: ul. Bł. 

Karoliny Kózkówny i ul. Komunalna, 

 o piknikach rodzinnych, które odbędą się w sierpniu na terenie gminy. 

 

W dyskusji głos zabrał radny Krzysztof Haliniak, który pogratulował Wójtowi otrzymania 

dofinansowania na budowę kompleksu lekkoatletycznego w Pysznicy, podkreślając ważność 

tej inwestycji dla rozwoju dyscyplin lekkoatletycznych na terenie gminy.  

 

Ad 4.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody 

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

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

Uchwała Nr XXXIII/231/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  
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Ad 5. 

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

przetargu omówiła również Pani Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

Uchwała Nr XXXIII/232/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Tomasz Oprych).  

 

Ad 6. 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie Pysznica i jej jednostkom organizacyjnym oraz 

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania 

należności przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXXIII/233/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  

 

Ad 7. 

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

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXXIII/234/2021 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. 

Uchwała Nr XXXIII/235/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie. 

 

Ad 9. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

 Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy: 

 pismo Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego uzgodnienia 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.  

 Wojewody Podkarpackiego w kwestii znoszenia nazw miejscowości bez 

lokalizacji.  

  Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił uwagę na potrzebę przeanalizowania projektu 

uchwały dotyczącej Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” pod względem zmian 

obszarowych. 
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Ad 10. 

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

16:25. 

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  

 

 


