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PROTOKÓŁ NR XXXII/2021 

z XXXII SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 25 czerwca 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. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie gminy Pysznica za 2020 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pysznica. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pysznica za 2020 rok wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 

7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Pysznica za 2020 rok. 

8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Pysznica sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020. 

9. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Pysznica za rok 2020. 

10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pysznica wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Wójta Gminy Pysznica za rok 2020. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Pysznica za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pysznica”.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy                         

kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

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

2021. 

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

Pysznica. 

17. Wolne  wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 12:00 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

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

bierze udział 13 radnych (nieobecni radni: Kamil Kuśmider oraz Magdalena Tkacz), wobec 

tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  
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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 dołączył radny Kamil Kuśmider. 

 

Ad 3. 

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

Łukasz Bajgierowicz.  

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (12): 

 Zarządzenie Nr 64/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wydatkowania, 

ewidencjonowania i rozliczania wsparcia pozyskanego przez Gminę Pysznica 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 Zarządzenie Nr 65/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 66/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 67/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedłożenia raportu 

o stanie Gminy Pysznica za 2020 rok. 

 Zarządzenie Nr 68/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie  rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 Zarządzenie Nr 69/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób. 

 Zarządzenie Nr 70/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie 

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 71/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. wprowadzenia instrukcji 

bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy .w Pysznicy. 

 Zarządzenie Nr 72/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 73/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 74/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 75/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad 

sporządzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2020. 

Wójt poinformował: 

 o zakończeniu prac przy przebudowie dróg gminnych w zakresie chodników na ul. 

Krętej i ul. Podborek w Pysznicy, 

 o zakończeniu prac przy przebudowie dróg gminnych (8 odcinków), 

 o planowanych projektach w zakresie przebudowy dróg gminnych, 
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 o odebraniu prac przy remoncie filii Domu Kultury w Jastkowicach, 

 o podpisaniu następujących umów: 

 na koncepcję rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, 

 na rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu, 

 o spotkaniu i rozmowie z Komendantem Głównym PSP na temat możliwości 

dofinansowania rozbudowy remizy OSP w Studzieńcu i remontu boksu garażowego 

pod szatnię dla strażaków. Uzyskana została deklaracja otrzymania  promesy 

w wysokości 100 000 zł na te zadania, 

 o negocjacjach  z firmą projektującą oświetlenie mostu w miejscowości Brandwica, 

 o planowanym rozpoczęciu prac przy przebudowie ul. Sportowej w Pysznicy przed 

szkołą (budowa 23 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem), 

 o otrzymaniu pożyczki w kwocie 2 474 000 zł z WFOŚIGW w Rzeszowie na budowę 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap III,  

 o otrzymaniu dofinansowania w kwocie 100 000 zł z WFOŚIGW w Rzeszowie na 

termomodernizację  remizo-świetlicy w Kłyżowie,   

 o unieważnieniu oraz ogłoszeniu nowego  przetargu na remont drogi gminnej w 

Jastkowicach (odcinek Ludian- Lipowiec – Kochany-Dębowiec) oraz otrzymaniu 

informacji od Lasów Państwowych o dofinasowaniu w wysokości 50% wkładu 

własnego do tej inwestycji, 

 o otwarciu przetargu na zadanie pn.: „Poprawa funkcjonalności infrastruktury 

instytucji kultury w Jastkowicach”, 

 o planowanym ogłoszeniu przetargów: 

 na termomodernizację remizo-świetlicy w Kłyżowie i prace wewnątrz 

budynku związane z utworzeniem klubu seniora, 

 na budowę świetlicy w Chłopskiej Woli, 

 na budowę parkingu przy plebanii i przedszkolu w Pysznicy, 

 na zaprojektowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, 

 o planowanym spotkaniu z projektantem w sprawie koncepcji budowy żłobka i 

przedszkola w Pysznicy,   

 o wynikach I formalnego etapu naboru z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu - wniosek na dofinansowanie budowy kompleksu 

lekkoatletycznego w Pysznicy, 

 o rozstrzygnięciu przez Gminę Stalowa Wola przetargu na budowę oświetlenia na 

odcinku pomiędzy Pysznicą a Stalową Wolą,  

 o procedurze i harmonogramie wyboru wariantu drogi s-74, 

 o projektowaniu dokumentacji na przebudowę  dróg powiatowych w zakresie budowy 

chodników i ciągów pieszo rowerowych w miejscowościach Pysznica i  Krzaki, 

 o wnioskach na aktualizację projektu przebudowy drogi powiatowej na odcinku 

Pysznica-Kłyżów oraz projekt przebudowy drogi powiatowej w Brandwicy, które 

Starostwo Powiatowe zamierza w tym roku złożyć do Rządowego Funduszu Dróg 

Samorządowych, 

 o spotkaniu z Dyrektorem Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa w Jaśle  w sprawie 

gazyfikacji w miejscowościach Krzaki i Słomiana. 
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 o wynikach naboru wniosków na usunięcie azbestu z budynków i  posesji na terenie 

gminy Pysznica, 

 o trasie przejazdu przez Gminę Pysznica wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. 

 

Wójt ponadto w imieniu Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy zaprosił mieszkańców 

gminy na spektakl taneczny pn. „Bagaż życia” w wykonaniu zespołu tanecznego KIK 

i wokalistów warsztatów wokalnych NUTKA. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Rafał Tofil  zapytał o udział środków gminnych w gazyfikacji  

miejscowości Krzaki i Słomiana. Wójt poinformował, że całość inwestycji opiewa 

na około 1,5 miliona zł, w tym udział gminy to około 635 000 zł. Dodał, że 

podłączenie byłoby od strony ul. Podlesie, a koszt przyłącza  po stronie 

mieszkańców to około 2 500 zł.  Nadmienił, że jeśli gmina zadeklaruje, że będzie 

partycypować w kosztach tej inwestycji, to spółka przystąpi do projektowania. 

Dodał, że na przełomie czerwca i lipca mają zapaść decyzje na szczeblu 

rządowym, w zakresie pomocy dla samorządów i czy taką inwestycję można 

finansować. Planowana jest też sprzedaż  działek w miejscowości Krzaki więc te 

środki też można przeznaczyć na taką inwestycję. 

 Radny Zygmunt Cholewiński zasugerował, że w negocjacjach przy liście 

intencyjnym można uzgodnić zwrot środków zainwestowanych przez gminę w 

obniżonych rachunkach za gaz dla budynków gminnych. Radny zwrócił też uwagę 

na  potrzebę podłączenia sieci gazowej też w innych miejscach na terenie gminy, 

np. na ul. Akacjowej. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał o perspektywę czasową realizacji sieci 

gazowej. Wójt  odpowiedział, że jest to minimum dwa i pół roku.  

Przewodniczący zwrócił uwagę, że mamy obowiązującą uchwałę antysmogową 

dla województwa podkarpackiego, więc taka  inwestycja  pozwoli osiągnąć  

wskaźniki wynikające z tej uchwały. Przewodniczący zapytał też o ilość azbestu, 

którą mieszkańcy wskazali w złożonych wnioskach. Wójt odpowiedział, że 

wartość działań związanych z usuwaniem azbestu to ok. 100 000 zł, natomiast 

decyzja o usunięciu tego azbestu w części lub całości w tym roku dopiero 

zapadanie.  

Po dyskusji informacja został przyjęta przez radnych.  

Podczas przedstawiania informacji do obrad dołączyła radna Magdalena Tkacz. 

 

Ad 4.  

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym Wójt przedstawił raport o stanie gminy Pysznica za 2020 rok, a następnie udzielił 

Wójtowi głosu. Wójt przekazał informacje na temat przedmiotowego raportu stwierdzając, że 

jest on dokumentem pokazującym  całość zadań, które były wykonywane na terenie gminy w 

ubiegłym roku i pokazującym  ogólną  charakterystykę gminy. Optymistycznym jest trend, 

który się utrzymuje  w gminie od wielu lat, czyli przybywa nowych mieszkańców i przybywa 
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wydanych  decyzji o warunkach zabudowy. Cieszy też ilość inwestycji i remontów na kwotę 

blisko 10 milionów złotych, co pokazuje, że zarówno pracownicy urzędu jak i radni  wykazali 

się odwagą i pozwolili realizować  zadania  mimo, że czas pandemii był niepewny i ciężki.  

Wójt podziękował Sekretarz Gminy Pani Marcie Pawleniak jako osobie odpowiedzialnej za 

opracowanie raportu oraz całemu zespołowi, który pracował przy raporcie.  

 Przewodniczący rozpoczął debatę na raportem, zwracając również uwagę na rosnącą 

liczbę mieszkańców, przeniesienie wydarzeń kulturalnych do strefy internetowej w 

związku z pandemią, wykonanie w zeszłym roku planowanych i dodatkowych zadań 

inwestycyjnych, konieczność przygotowania nowej strategii rozwoju gminy. 

Pogratulował także osobom, które przygpotowywały raport, za ujęcie tak wielu 

tematów w syntetycznej  formie. 

W debacie głos zabrali również: 

 Radny Rafał Tofil stwierdził, że jego zdaniem raport  jest bardzo dobrym 

dokumentem, jest w nim szeroko opisany zakres inicjatyw, realizacji różnych działań,  

podejmowanych w 2020 roku. Dla mieszkańców jest to informator  w którym mogą  

zobaczyć, co było w gminie realizowane. Porównując ten raport z raportami 

sąsiednich gmin widać jego szczegółowość.  

 Radny Krzysztof Haliniak zaznaczył, że chciałby zachęcić wszystkich do dyskusji, bo 

żeby rozpocząć jakąkolwiek analizę, trzeba zacząć od zbierania danych, 

przygotowywania  sprawozdania itd. Radny stwierdził, że głównym celem 

ustawodawcy było skłonienie do dyskusji na temat wizji  i przyszłości gminy. Radny 

zgodził się, że raport jest jak najbardziej poprawny, wiele informacji zawiera, nie ma 

wprawdzie analizy porównawczej, o której  mówiliśmy w latach poprzednich,  ale do 

radnych i mieszkańców należy wyciąganie wniosków. Radny przedstawił dane 

wynikające z raportu w formie analizy klasycznej SWOT.  Wskazał jako mocną stronę 

utrzymujący się wzrost liczby mieszkańców, który wyróżnia Gminę Pysznica na tle 

nie tylko powiatu stalowowolskiego, ale też na tle powiatów okolicznych. Warto 

podkreślić że mamy mieszkańców o dobrej sytuacji materialnej, niską stopę 

bezrobocia, spadające wskaźniki zadłużeniowe. Mocne strony to inwestycje, wysoka 

aktywność społeczna w poszczególnych miejscowościach, działania KGW,  

zaangażowanie mieszkańców  w różnego rodzaju akcje i programy. Istotny jest też 

własny zakład komunalny, który w wielu aspektach umożliwia realizację właściwej 

polityki gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Jako słabe 

strony radny wskazał to, że nie jesteśmy gminą, która osiągnęła wszystkie wskaźniki 

środowiskowe, widać w raporcie. małą liczbę złożonych w ramach „czystego 

powietrza”, a podnoszenie jakości życia w postaci czystego powietrza jest elementem 

nadrzędnym. Stwierdził, że jak najbardziej słuszną inwestycją jest gazyfikacja o której 

wspomniał wójt. Druga kwestia to dostępność do infrastruktury komunalnej,  w wielu 

obszarach jest bardzo dobra lub się poprawia, ale są też białe plamy, gdzie tej 

infrastruktury brakuje. Jeżeli chcemy trend demograficzny  utrzymać, to cały czas są 

przed nami wyzwania. Radny wymienił również zagrożenia: ryzyko przejęcie przez 

miasto terenów gminy, kryzys pandemiczny, zmiany prawne jeżeli chodzi o podatki. 

Stwierdził, że zmianą na którą trzeba się mentalnie przygotować jest starzenie się 

społeczeństwa, co wywoła skutki finansowe. Jeżeli chodzi o szanse to dzięki temu, że  
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wójt rozpoczął poważny krok w kierunku zmian w inwestycjach, możemy dzisiaj w 

gminie możemy mówić o inwestycjach w wymiarze  nie ilościowym, a jakościowym. 

Odrębnym zagrożeniem i wyzwaniem dla gminy jest kwestia chaosu w planowaniu 

przestrzennym. Elementem zagrożenia jest też budowa drogi S74, która powinna być 

elementem rozwoju, a nie barierą do życia mieszkańców.  

Radny podkreślił też, że warto wprowadzać nowe projekty których nie ma w innych 

gminach, np. w obszarze spędzania wolnego czasu.   

 Przewodniczący Rady stwierdził, że w wystąpieniu radnego Haliniaka zostały 

przedstawione istotne elementy,  które pozwalają powiedzieć, że gmina Pysznica to 

dobre miejsce do życia. Cieszy kwestia inwestycji w projekty „twarde” i jednocześnie   

nie pozostawianie w tyle inwestycji w obszarach społecznych. Dom kultury, 

biblioteka czy szkoły są atrakcyjnym miejscem dla naszych mieszkańców i osób spoza 

terenu gminy. Jest to zasługą decyzji podjętych lata temu, jak wspominał radny 

Cholewiński - obranie pewnego kierunku i prowadzenie inwestycji w różnych 

obszarach i te obiekty możemy obecnie modernizować, rozbudowywać, a nie 

budować od podstaw. Rozwój naszej gminy ma solidne podstawy i cieszy to, że 

jesteśmy w stanie to zgodnie kontynuować.  

 Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że jego zdaniem więcej w gminie się dzieje, 

niż w raporcie jest wskazane i brakuje mu podsumowania i wniosków.  Z jednej 

strony raport pokazuje co jest robione i można tego pogratulować Wójtowi, natomiast 

wniosków podsumowujących te działania nie ma żadnych. Radny podkreślił, że sam 

raport jako dokument jest niedoskonały, natomiast wszystkie inne kwestie w nim 

wskazane zasługują na uwagę. W infrastrukturze społecznej trzeba mocniej 

popracować nad kapitałem ludzkim, nie możemy tolerować sytuacji żeby dobrzy 

ludzie z oświaty i kultury odchodzili do innych branż ze względów finansowych, 

również poprzez działania oszczędnościowe gminy. Jeżeli chodzi o strategię promocji  

gminy, to też nie wykorzystujemy tego, co powinniśmy - trzeba to ukierunkować, 

wykorzystując posiadaną już symbolikę.  Radny  pogratulował wójtowi, że stara się 

łączyć tą twardą infrastrukturę z infrastrukturą społeczną i stwierdził, że trzeba z 

determinacją przystąpić do budowy żłobko-przedszkola, bo to jest inwestycja, której 

społeczeństwo oczekuje, w szczególności młodzi ludzie, którzy już tu zamieszkują i 

ci, którzy chcą zamieszkać na terenie naszej gminy. W kwestii drogi S74, jeżeli musi 

iść droga przez gminę Pysznica nie może podzielić jej na pół, to jest coś, co wymaga 

pracy i  stanowczości na etapie wydawania decyzji środowiskowej.  

 Radny Marek Bis stwierdził, że raport jest merytoryczny i  dobrze przygotowany pod 

względem  finansowym przez Panią Skarbnik. Radny wspomniał o kwestii zachęcenia  

nowych mieszkańców do integracji, gdyż nie jest to łatwa sprawa, sama organizacja 

pikników nie wystarczy, potrzeba szerokiej działalności organizacji pozarządowych i 

domu kultury, biorąc pod uwagę nową filię w Jastkowicach. 

 Przewodniczący podsumował dyskusję,  składając gratulacje dla wszystkich 

realizujących gminne zadania w zeszłym roku. Zaapelował też, abyśmy trzymali ten 

wysoki poziom, dbając o zespół pracowników, który przyczynia się, że tak dobrze 

zadania możemy realizować. 

 



Strona 7 z 11 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pysznica przedstawił 

Przewodniczący Rady. 

  Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XXXII/224/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez  radnych 

jednogłośnie 

Wójt Gminy podziękował za udzielone mu zaufanie. Zgodził się jak najbardziej, że musimy 

zwiększać w pewnych obszarach nasze działania.  W obszarze społecznym mamy dużo więcej 

pracy do zrobienia mimo działań, które już podejmujemy w ramach domu kultury, bibliotek i 

szkół, takich jak kursy, szkolenia i spotkania, których celem jest nie tylko podnoszenie 

wiedzy i kompetencji, ale też to, aby wyciągać ludzi  z domu, żeby mogli wspólnie spotkać 

się i porozmawiać. Wójt przyjął uwagi odnośnie raportu i zadeklarował, że będziemy 

pracować żeby to poprawiać, aby w naszej gminie, w której dobrze się żyje, żyło się jeszcze 

lepiej. 

 

Ad 6. 

Skarbnik Gminy Grażyna Ożga poinformowała, że Wójt Gminy zgodnie z dyspozycją art. 267 

ustawy o finansach publicznych przedłożył Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pysznica za 

2020 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 

kultury, informację o stanie mienia gminy oraz na podstawie art. 270 w/w ustawy zostały 

przekazane sprawozdania finansowe składające się z bilansów, rachunku zysków i strat, 

zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej.  

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła prezentację dotyczącą sprawozdania z wykonania 

budżetu, oraz sprawozdań finansowych gminy Pysznica za 2020 rok obejmującą wykonanie 

budżetu, plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych, zmiany planowanych 

dochodów w trakcie roku budżetowego, udział subwencji i dotacji w dochodach bieżących, 

udział środków unijnych w dochodach bieżących i majątkowych, wydatki budżetu, zmiany 

planowanych wydatków w trakcie roku budżetowego, plan i wykonanie wydatków bieżących  

i majątkowych, plan i wykonanie udziału środków unijnych w wydatkach bieżących  

i majątkowych, plan i wykonanie obsługi długu publicznego oraz zadłużenie gminy z tytułu 

kredytów długoterminowych, analizę danych z WPF.  

 

Ad 7. 

Informację o stanie mienia Gminy Pysznica za 2020 rok przedstawiła Skarbnik Gminy. 

 

Ad 8.  

Uchwałę z dnia 2 kwietnia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Pysznica sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za rok 2020 odczytała Skarbnik Gminy.  
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Ad 9.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica Krzysztof Haliniak przedstawił 

opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie wykonania budżetu Gminy 

Pysznica za rok 2020 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica o udzielenie 

Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020.  

 

Ad 10.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica odczytał uchwałę z dnia 17 maja 

2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

pozytywnej opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica o 

udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

Ad 11.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Pysznica za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu omówił Przewodniczący 

Rady Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady zaznaczył, że radni szczegółowo zapoznali się ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu na posiedzeniach komisji. Dodał, że  gdy uchwalany był budżet 

gminy na 2020 rok nie wiadomo było, że rok 2020 przyniesie pandemię i całkowity 

lockdown. Te wydarzenia spowodowały, że nie wiadomo było, czy wstrzymywać 

zaplanowane inwestycje, jak sytuacja gospodarcza w kraju się rozwinie, jakie to będzie 

mieć skutki dla budżetu. Jednak, po sprawozdaniu finansowym gminy i sprawozdaniu z 

wykonania budżetu, widzimy, że te zadania które zostały zaplanowane udało się 

zrealizować, a dodatkowo w trakcie roku weszły nowe zadania, zostały pozyskane 

dodatkowe środki. To udało się dzięki bardzo dobrej pracy wykonanej przez wójta, 

skarbnika, pracowników i wszystkich którzy realizowali ten budżet w poszczególnych 

jednostkach.  

 Radny Krzysztof Haliniak stwierdził, że  sprawozdanie z wykonania budżetu od strony 

finansowej potwierdza to, co zostało przedstawione w raporcie o stanie gminy. 

Najważniejsze jest, że mamy bardzo dobrze zbilansowany i rozsądnie zarządzany budżet.  

Można zapytać, czemu tak mało mamy środków unijnych jeżeli chodzi o inwestycje, bo 

tylko ok. 100 000 zł, ale należy pamiętać,  że nie ma obecnie inwestycji i środków 

unijnych, ponieważ jesteśmy w okresie przejściowym pomiędzy starym a nowym 

okresem programowania. To co jest optymistyczne to fakt, że jesteśmy w stanie dzisiaj z 

budżetu środków krajowych wygenerować inwestycje na poziomie 8 milionów złotych. 

Radny zwrócił uwagę na wskaźnik zadłużenia, który nie wzrósł rok do roku, pomimo 

dużej wartości inwestycji co pokazuje, że mamy możliwości inwestowania, kiedy wejdą 

programy unijne. Dodał, że być może kryzys gospodarczy związany z pandemią,  tak jak 

kiedyś kryzys powojenny, spowoduje to, że najbliższy okres będzie czasem realizacji 

kluczowych inwestycji na terenie gminy. Radny podziękował wójtowi i Pani skarbnik za 

mądre gospodarowanie i zarządzanie budżetem. Zwrócił też uwagę na utrzymanie w 

ryzach wydatków bieżących, bo przekroczenie granicznych wartości ma istotny wpływ na 
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wskaźniki finansowe, które później ograniczają pozyskiwanie środków zewnętrznych i 

kredytów. Co istotne, obawialiśmy się dużego kredytu, a finalnie inwestycje wzrosły,  a 

zadłużenie zmalało. Radny podkreślił też, że efekty realizacji budżetu to również zasługa 

dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.  

 Radny Marek Bis stwierdził, że sytuacja finansowa gminy jest dobra, jeśli chodzi o 

finanse, a dodatkowo opinia RIO wskazuje, że od strony formalnej też wszystko jest w 

porządku. Dodał, że sam kieruje się ostrożnością przy gospodarowaniu domowym 

budżetem, i ważne jest to, żeby w budżecie gminy nie brakowało środków na realizację 

planowych zadań i wystarczyło ich też na inwestycje, które mogą pojawić się w planach 

w każdej chwili.  Na koniec wypowiedzi radny pogratulował Wójtowi i Pani Skarbnik 

dobrej pracy wykonanej w zeszłym roku.   

 Radny Zygmunt Cholewiński zapytał, czy wykazane w sprawozdaniu należności 

wymagalne są z tytułu podatków.  Skarbnik odpowiedziała, że wskazane należności są z 

tytułu podatków i opłat, czynszów oraz należności dłużników alimentacyjnych. 

Nadmieniła, że kwota należności od dłużników alimentacyjnych jest duża i wynosi ponad 

800 000 zł, ale OPS stopniowo ściąga te należności przez komornika.  Radny zapytał, czy 

te należności odzyskane przez OPS są do zwrotu do budżetu państwa. Pani Skarbnik 

poinformowała, ze 60% odzyskanych należności jest do zwrotu do budżetu państwa, 

natomiast 40% zostaje w gminie. 

 Przewodniczący Rady dodał, że  istotnym jest fakt że w ramach budżetu znajdujemy 

środki nie tylko na realizację inwestycji, ale także na wcześniejsze przygotowanie 

planowanych zadań na przyszły rok, co pozwala już na początku roku uruchamiać 

przetargi i wykonanie inwestycji.   

 

Po dyskusji uchwała Nr XXXII/225/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (w głosowaniu nie brała udziału chwilowo nieobecna radna Magdalena 

Tkacz).  

 

Ad 12.  

Projekt uchwały udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2020 omówił Przewodniczący Rady Gminy. 

Uchwała Nr XXXII/226/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brała udziału chwilowo nieobecna radna Magdalena Tkacz). 

 

Wójt Gminy Łukasz Bajgierowicz podziękował za zaufanie i udzielone jednogłośnie 

absolutorium. Podkreślił, że zeszły rok był pełen niewiadomych, było dużo obaw jak będą  

wyglądały dochody gminy, dlatego też zastanawialiśmy się, które zadania realizować, ale 

zdecydowaliśmy się pójść odważnie i dzięki podejmowanym przez radnych decyzjom udało 

się zrealizować inwestycje za ponad 8 milionów zł, do których należy doliczyć zadania 

realizowane jako remonty i zadania w jednostkach podległych.   Wójt podziękował radnym 

oraz swoim współpracownikom tj. Skarbnikowi, Zastępcy Wójta, Sekretarz, kierownikom 

referatów, pracownikom urzędu, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych. 
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Nadmienił, że rok obecny, mimo że również trudny i pandemiczny, obfituje również w 

kilkadziesiąt zadań w budżecie i sądzi, że  będą one jeżeli nie w równym to w większym 

finansowym stopniu zrealizowane.   

 

Ad 13. 

Projekt uchwały 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 XXXII/227/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  

 

Ad 14. 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy                         

kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku omówił Pan Mateusz Wiśniewski – 

pracownik urzędu gminy. 

Uchwała Nr XXXII/228/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  

 

Ad 15. 

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

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXXII/229/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  

 

Ad 16. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXXII/230/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie. 

 

Ad 17. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

 Radny Marek Bis stwierdził, że bardzo istotna jest zgodna współpraca pomiędzy radą 

gminy i wójtem, bo wtedy widać, że chcemy naprawdę coś zrobić dla mieszkańców. 

Radny życzył wszystkim nadal takich sukcesów, a Wójtowi żeby nie zabrakło mu 

charyzmy którą ma obecnie.  

 Przewodniczący Rady w związku z zakończeniem roku szkolnego podziękował 

kierownikom placówek oświatowych za pracę w mijającym roku szkolnym oraz życzył 

wszystkim uczniom udanych wakacji. Do podziękowań i życzeń przyłączył się Wójt. 
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Ad 18. 

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

15:20. 

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  

 

 


