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PROTOKÓŁ NR XXXIX/2021 

z XXXIX SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 15 grudnia 2021 r. 

 

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 Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2022-2024. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Pysznica na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów usług sportu i rekreacji w Pysznicy. 

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

bezprzetargowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jastkowice. 

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

2021. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pysznica. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet radnych Gminy 

Pysznica i sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości 

przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy 

Pysznica. 

19. Wolne  wnioski i zapytania. 

20. 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: Zygmunt Cholewiński, Kamil Kuśmider oraz Artur 

Trzuskot), 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 Zygmunt Cholewiński. 

 

Ad 3. 

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

Łukasz Bajgierowicz.  

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (15): 

 Zarządzenie Nr 148/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 149/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie  wprowadzenia zasad 

(polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn. „Budowa 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Chłopska Wola – etap II” nr 01732-6935-

UM0912749/21 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Zarządzenie Nr 150/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia planu 

finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na realizację projektu Laboratoria Przyszłości. 

 Zarządzenie Nr 151/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 152/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 153/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji majątku w Urzędzie Gminy Pysznica za 2021 r. 

 Zarządzenie Nr 154/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 155/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie  powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego. 

 Zarządzenie Nr 156/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu 

średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych. 

 Zarządzenie Nr 157/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 158/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego 

od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy w zamian za święto 

przypadające w sobotę. 

 Zarządzenie Nr 159/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021. 
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 Zarządzenie Nr 160/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 

150/2021 Wójta Gminy Pysznica z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia 

planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na realizację projektu Laboratoria Przyszłości. 

 Zarządzenie Nr 161/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie  powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego. 

 Zarządzenie Nr 162/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

Wójt poinformował: 

 o trwających pracach: 

 przy remoncie drogi gminnej 101200R w Jastkowicach (odcinek Ludian- 

Lipowiec- Kochany- Dębowiec), 

 przy przebudowie dróg gminnych,  

 o zakończeniu prac przy: 

 montażu zestawu zabawowego na placu zabaw w sołectwie Sudoły 

(dofinansowane z Podkarpackiego Programu Rozwoju Wsi na lata 2021-2025) 

oraz elementów zabawowych na placu zabaw przy ul. Isep w sołectwie 

Brandwica (finansowane z funduszu sołeckiego), 

 budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w 

miejscowości Chłopska Wola etap I, 

 termomodernizacji remizo-świetlicy w Kłyżowie, 

 termomodernizacji budynku Domu Ludowego w Jastkowicach, 

 budowie kanalizacji w Kłyżowie, 

 modernizacji drogi z Radeczyny w kierunku ul. Ruda Nowa, 

 budowie parkingu obok przedszkola w Pysznicy, 

 o podpisaniu umowy na wykonanie robót rozbiórkowych na terenie byłej SKR, 

 rozstrzygnięciu przetargu na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 

2022”, 

 o unieważnieniu przetargu na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pysznica 

oraz o planowanym ogłoszeniu zapytania ofertowego na oświetlenie finansowane z funduszu 

sołeckiego,  

 o ogłoszeniu przetargu na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy 

w Pysznicy,  

 o złożeniu wniosku do rządowego programu Laboratoria przyszłości na kwotę 

258 000 zł,  

 o planowanym naborze do programu Polski Ład, 

W dyskusji głos zabrali:  

 Radny Marek Bis zapytał o zakres prac przy rozbiórce/rozbiórkowych na byłej 

działce SKR.   Wójt poinformował, że prace obejmą tylko część terenu, który 

obejmuje budowę kompleksu atletycznego.    
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 Radny Krzysztof Haliniak złożył słowa uznania dla Wójta za podjęcie decyzji o 

zakupie energii elektrycznej dla jednostek gminnych w ramach grupy zakupowej, 

co pozwoliło uzyskać niższe stawki i duże oszczędności dla gminy. 

 Radny Zygmunt Cholewiński zapytał, czy została przeprowadzona analiza czy  

większa opłata dla osób oddających odpady biodegradowalne pokryje koszty 

zbiórki i utylizacji tych odpadów. Wójt odpowiedział, że różnica  w stawce opłaty 

za odbiór odpadów wynosząca 4 zł pokrywa koszty, które gmina ponosi za 

transport i utylizację tych odpadów. Wójt wyjaśnił również przyczynę  odbioru 

odpadów biodegradowalnych w innych terminach niż pozostałe frakcje odpadów.  

 Przewodniczący Rady w imieniu mieszkańców sołectwa Chłopska Wola złożył 

podziękowania dla Wójta i radnych za podjęcie decyzji o budowie świetlicy 

wiejskiej w Chłopskiej Woli i dla pracowników urzędu za nadzorowanie budowy 

świetlicy. Przewodniczący zapytał również o projekt Laboratoria Przyszłości. 

Wójt odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego informując, że w Urzędzie 

Marszałkowskim  podpisał wraz z Panią Skarbnik umowę  na dofinasowanie 

drugiego etapu  budowy świetlicy wiejskiej w Chłopskiej Woli oraz o planach 

złożenia wniosku w ramach Lasowiackiej Grupy Działania na dofinansowanie 

budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Brandwica. W zakresie projektu 

Laboratoria Przyszłości informacji udzielił Zastępca Wójta Witold Pietroniec 

informując, że wyposażenie jakie zostanie zakupione w ramach tego programu 

obejmuje wyposażenie specjalistyczne dla podnoszenia kompetencji uczniów.  

 Radny Zygmunt również odniósł się do projektu Laboratoria Przyszłości, a radny 

Krzysztof Haliniak zabrał głos w temacie wykorzystania świetlicy w Chłopskiej 

Woli. 

 

      Po dyskusji informacja został przyjęta przez radnych.  

 

Ad 4.  

Projekt uchwały sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-

2024 omówiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Pani Teresa Kudłacik.  

Uchwała Nr XXXIX/275/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Zenon Sagan). 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pysznica 

na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” przedstawiła Pani Małgorzata Wieteska – 

pracownik urzędu. 

Uchwała Nr XXXIX/276/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Zenon Sagan). 

 

Ad 6.  

  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków    
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zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica przedstawiła Pani Beata Kuziora 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

Uchwała Nr XXXIX/277/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Zenon Sagan). 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów usług sportu i rekreacji w Pysznicy przedstawiła Pani Beata  Kuziora. 

Uchwała Nr XXXIX/278/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 8.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej przedstawiła Pani Beata  Kuziora. 

Uchwała Nr XXXIX/279/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 9.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica przedstawiła Pani 

Beata  Kuziora. Propozycja nazwy przyjęta przez komisje to ul. Olszowiec. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Krzysztof Haliniak wyraził swoją opinię dotyczącą nazwy przyjętej na 

komisjach twierdząc, że będzie mylną nazwą w stosunku do nazwy sołectwa.  

Zawnioskował o zmianę proponowanej nazwy na ul. Olszowiecką. Radny 

poinformował również  o  ankiecie przeprowadzonej  wśród mieszkańców na portalu 

społecznościowym, którzy w większości podeszli do nazwy ul. Olszowiec z 

dezaprobatą. Radny Zygmunt Cholewiński wyraził odmienny głos w stosunku nazwy 

zaproponowanej przez radnego Haliniaka. Radny złożył  wniosek  aby poddać pod 

głosowanie projekt uchwały przyjęty na komisjach.  W tym temacie głos zabrali 

również: Przewodniczący Rady, radny Zenon Sagan, sołtys sołectwa Olszowiec Jakub 

Kapuściński, sołtys sołectwa Pysznica Janusz Bąk oraz  radny Marek Bis.   Po dyskusji 

odnośnie kolejności poddania wniosków  pod głosowanie radny Zygmunt Cholewiński 

sprecyzował swój wniosek aby warunkowo poddać pod  głosowanie nazwy ul. 

Olszowiecka i ul. Olszowiec. Radny Haliniak następnie wycofał swój wniosek, 

jednocześnie prosząc o głosowanie przeciwko podjęciu uchwały, aby nazwę ulicy 

poddać konsultacjom. Wójt zaproponował nadanie nazwy dla tej ulicy w brzmieniu ul. 

Nowy Olszowiec. Do propozycji wójta przychylił się radny Zygmunt Cholewiński oraz 

radny Krzysztof Haliniak. Następnie radny Zygmunt Cholewiński zawnioskował o 

zmianę nazwy zaproponowanej na posiedzeniu komisji na nazwę ul. Nowy Olszowiec. 

Wniosek w wyniku głosowania został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

Po dyskusji uchwała Nr XXXIX/280/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie. 

 

Ad 10.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica przedstawiła Pani 

Beata  Kuziora. Propozycja nazwy przyjęta przez komisje to ul. Świerkowa. 

Uchwała Nr XXXIX/281/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 
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Ad 11.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica przedstawiła Pani 

Beata  Kuziora. Propozycja nazwy przyjęta przez komisje to ul. Piaski. 

Uchwała Nr XXXIX/282/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 12.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica przedstawiła Pani 

Beata  Kuziora. Propozycja nazwy przyjęta przez komisje to ul. Nad Pyszenką. 

Uchwała Nr XXXIX/283/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 13.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica przedstawiła Pani 

Beata  Kuziora. Propozycja nazwy przyjęta przez komisje to ul. Jarzębinowa. 

Uchwała Nr XXXIX/284/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 14.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jastkowice przedstawiła 

Pani Beata  Kuziora. Propozycja nazwy przyjęta przez komisje ul. Kasztanowa. 

Uchwała Nr XXXIX/285/2021 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 XXXIX/286/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 16. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pysznica przedstawił 

Przewodniczący Rady. 

Radny Krzysztof Haliniak wypowiedział się w kwestii zmiany wynagrodzenia Wójta, 

odnosząc proponowaną przez Przewodniczącego Rady kwotę do kwot uchwalonych w innych 

gminach. Radny stwierdził, że propozycja kwoty jest optymalna dla Wójta Gminy Pysznica.  

Po dyskusji uchwała Nr XXXIX/287/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie. 

 

Ad 17. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet radnych Gminy Pysznica i 

sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

przedstawił Przewodniczący Rady. W dyskusji głos zabrał radny Krzysztof Haliniak, który  

negatywnie odniósł się do propozycji podwyższenia diet radnych.  
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Po dyskusji uchwała Nr XXXIX/288/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych przy dwóch głosach przeciwnych. 

 

Ad 18. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących 

diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Pysznica przedstawił 

Przewodniczący Rady. 

Uchwała Nr XXXIX/289/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Zenon Sagan). 

 

Ad 19. 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Wójt oraz Przewodniczący Rady złożyli mieszkańcom gminy i wszystkim obecnym 

na sesji życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

Ad 20. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIX sesji  

o godz. 17:03. 

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  

 

 


