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PROTOKÓŁ NR XXXI/2021 

z XXXI SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 26 maja 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. Informacja z realizacji „Programu współpracy Gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2020”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka I”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka II”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „NASZE PIASKI I”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „NASZE PIASKI II”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług 

określonych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pysznica. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021. 

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

12. Wolne  wnioski i zapytania. 

13. 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 13 radnych (nieobecni radni: Kamil Kuśmider oraz Zygmunt Cholewiński), 

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 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 (19): 
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 Zarządzenie Nr 45/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 46/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji 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 47/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

 Zarządzenie Nr 48/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej. 

 Zarządzenie Nr 49/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 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 infrastruktury wodno-

kanalizacyjne. 

 Zarządzenie Nr 50/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Domu Kultury w Pysznicy za 2020 rok. 

 Zarządzenie Nr 51/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy za 2020 rok. 

 Zarządzenie Nr 52/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej. 

 Zarządzenie Nr 53/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian  w budżecie gminy na 

rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia „Regulaminu 

gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz sprzętem ochrony indywidualnej”. 

 Zarządzenie Nr 55/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz 

określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej. 

 Zarządzenie Nr 56/2021 z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 74/2020 Wójta 

Gminy Pysznica z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia procedur mających na celu 

ochronę zdrowia i życia  pracowników Urzędu oraz interesantów przebywających na terenie 

budynku Urzędu Gminy w Pysznicy w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju 

wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID -19. 

 Zarządzenie Nr 57/2021 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 58/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2021. 

 Zarządzenie Nr 59/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 

dla pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 

maja 2021 r. 

 Zarządzenie Nr 60/2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) 

rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn. „Dostępna Szkoła- 

innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem 

potrzeb uczniów oraz otoczenia”- umowa powierzenia grantu nr RARR/BD/1/5/2021 
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współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach   Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020. 

 Zarządzenie Nr 61/2021 z dnia 17 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 54/2021 Wójta 

Gminy Pysznica z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia „Regulaminu gospodarki 

odzieżą i obuwiem roboczym oraz sprzętem ochrony indywidualnej”. 

 Zarządzenie Nr 62/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej 

oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej. 

 Zarządzenie Nr 63/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej 

oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej. 

 

Wójt poinformował: 

 o zakończeniu prac przy budowie oświetlenia ulicznego (7 zadań), 

 o pracach przy przebudowie dróg gminnych w zakresie chodników na uli. Krętej i ul. 

Podborek w Pysznicy, przebudowie dróg gminnych oraz pracach przy remoncie filii 

Domu Kultury w Jastkowicach, 

 o podpisaniu następujących umów: 

 na bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących 

własność Gminy Pysznica, 

 na zadanie pn.: "Przebudowa drogi w Pysznicy ul. Sportowa przy szkole 

(budowa 23 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem)”, 

 na projekt „Dostępna szkoła” z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, 

 na zaprojektowanie 16 zadań dotyczących dobudowy oświetlenia, 

 na dofinasowanie  przebudowy dróg w miejscowości Jastkowice tj. ul. Chopina 

oraz ul. Sosnowa z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w 

ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap III, 

 o otwarciu przetargu na remont drogi gminnej w Jastkowicach (odcinek Ludian- 

Lipowiec – Kochany - Dębowiec), 

 o planowanym otwarciu ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy 

remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu, 

 o przygotowywaniu zapytania ofertowego na zaprojektowanie oświetlenia mostu w 

miejscowości Brandwica, 

 o planowanym ogłoszeniu przetargu na termomodernizację filii Domu Kultury (w 

związku z  otrzymanym dofinasowaniem) w Jastkowicach  oraz na budowę świetlicy w 

Chłopskiej Woli, 

 o planowanym podpisaniu umów dotyczących koncepcji rozbudowy i modernizacji 

oczyszczalni ścieków oraz koncepcji budowy żłobka i przedszkola w Pysznicy,   

 o braku informacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odnośnie 

złożonego wniosku na dofinansowanie budowy kompleksu lekkoatletycznego w 

Pysznicy, 

 o otrzymaniu dotacji na termomodernizację filii Domu Kultury w Jastkowicach oraz na 

utworzenie klubu seniora w miejscowości Kłyżów, 
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 o otrzymaniu promesy w kwocie 515 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego  do OSP w Studzieńcu, 

 o sprzedaży 6 działek gminnych na osiedlu Słotwiny w Pysznicy na kwotę 403 100 zł 

brutto,  

 o planowanej sprzedaży sześciu działek pod usługi na ul. Komunalnej w Pysznicy oraz 

działek pod budownictwo mieszkaniowe: dwóch przy ul. Strażackiej w Pysznicy, jednej 

przy ul. Wolności w Pysznicy  oraz pięciu w Studzieńcu, 

 o złożeniu przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wniosku o wydanie 

decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego na budowę Posterunku Policji w 

Pysznicy, 

  o aneksowaniu umowy firmy projektującej warianty s-74 z GDDIA z przesunięciem 

terminu do 27 września br., 

 o odznaczeniu medalem Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy oraz Pani Dyrektor  

Joanny Sztaby przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,  

 o naborze do 11 czerwca br. wniosków na usunięcie azbestu z budynków i  posesji na 

terenie gminy Pysznica, 

 

Następnie Wójt  złożył życzenia z okazji Dnia Matki.  

 

Dyskusji nie było. Informacja został przyjęta przez radnych.  

 

Ad 4. 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2020  przedstawiła Pani Monika Bajdo – pracownik urzędu. W dyskusji głos zabrał radny Rafał 

Tofil, stwierdzając, że osobom,  które są zaangażowane w różnego rodzaju projekty  

stowarzyszenia, fundacje czy koła gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy należą się 

podziękowania i słowa uznania, ponieważ poświęcają swojego dużo prywatnego czasu na 

pracę społeczną. Zaproponował, by na przyszłość zaplanować cyklicznie nagradzanie lub 

odznaczanie społeczników, aby w ten sposób dać sygnał, ze ich praca jest zauważalna. 

Przewodniczący dodał, że istotnym jest aby doceniać osoby podejmujące działania społeczne. 

Nadmienił, że cieszy go to, że jeżeli pojawia się inicjatywa mieszkańców, to od strony 

samorządu gminy jest chęć do pomocy w realizacji działań społecznych. Sprawozdanie stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad 5  i 6. 

Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka I” oraz wyrażenia zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka II” omówiła Pani 

Małgorzata Wieteska – pracownik urzędu gminy.  

Uchwały Nr XXXI//217/2021 oraz Nr XXXI//218/2021 w wyniku głosowania zostały 

przyjęte przez radnych jednogłośnie. 
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Ad 7 i 8. 

Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „NASZE PIASKI I” oraz wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „NASZE PIASKI 

II” omówiła również  Pani Małgorzata Wieteska – pracownik urzędu gminy.  Radny Zygmunt 

Cholewiński poinformował, że wyłącza się z głosowania, ponieważ uchwały dotyczą 

działalności gospodarczej jego syna. Radny Krzysztof Haliniak dodał, że nie ma uwag 

formalnych co do uchwał, ale w związku z podjęciem tych uchwał  ponowił apel  mieszkańców 

ul. Podlesia w Pysznicy, aby wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli o 

przesunięcie znaku terenu zabudowanego przynajmniej do skrzyżowania ul. Podlesie z ul. 

Żwirową, gdzie znajduje się bezpośrednio wejście na kąpielisko lub ograniczenie prędkości.  

Zastępca Wójta Witold Pietroniec poinformował, że w tej sprawie wnioskowano już 

kilkakrotnie, po wykonaniu stosownej ekspertyzy prze ZDP ustalono, że od końca terenu 

zabudowanego w miejscowości Pysznica do ul. Akacjowej będzie wprowadzone ograniczenie 

prędkości do 60 km/h, dalszy odcinek tj. do skrzyżowania z ul. Żwirową o który również 

wnioskowano będzie poddany dalszej obserwacji przez policję i będzie w dalszym etapie 

analizowany do przeprowadzenia zmiany organizacji ruchu.  

Po dyskusji uchwały Nr XXXI/219/2021 oraz Nr XXXI//220/2021 w wyniku głosowania 

zostały przyjęte przez radnych. 

 

Ad 9. 

Projekt uchwały w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług 

określonych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Pysznica przedstawiła  Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. Głos w tym 

temacie zabrał również Wójt Gminy. 

Uchwała Nr XXXI/221/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  

 

Ad 10. 

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

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXXI/222/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  

 

Ad 11. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXXI/223/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie. 
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Ad 12. 

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

 Prezes ZGK Sp. z o. o  w Pysznicy Jan Ślusarczyk na prośbę Przewodniczącego Rady 

udzielił informacji odnośnie zbiórki odpadów po zmianach regulaminu i harmonogramu.   

Radny Zygmunt Cholewiński w związku z tym, że został wydłużony okres zbiórki 

odpadów segregowanych i jest za mało worków zapytał Prezesa czy można je 

dodatkowo zakupić. Prezes odpowiedział, że worki daje się na wymianę, jeżeli 

mieszkaniec potrzebuje więcej może dostać darmowo od pracowników zakładu.  W  tym 

temacie głos zabrali  radni: Krzysztof Haliniak i  Rafał Tofil oraz Wójt.  

Przewodniczący Rady zapytał  Prezesa ZGK o przyczynę wydłużonego okresu 

oczekiwania na wywóz nieczystości ciekłych szambiarką. Prezes odpowiedział, że 

wpływ na to ma ilość możliwych do przyjęcia ścieków w oczyszczalni ścieków oraz 

czas pracy kierowców.  

Przewodniczący Rady w związku z informacją Wójta o naborze wniosków na usunięcie 

azbestu  zapytał, czy dofinansowanie będzie obejmować kompleksowo zdjęcie azbestu, 

jego odbiór i utylizację. Wójt odpowiedział, że we wniosku jest wskazane czy  

wnioskodawca jest zainteresowany tylko odbiorem, transportem i utylizacją czy także  

demontażem. Przewodniczący zapytał czy składanie wniosków będzie się odbywać 

tylko papierowo czy też w wersji elektronicznej. Wójt odpowiedział, że wnioski będą 

tylko papierowe. Sołtys sołectwa Pysznica Janusz Bąk zapytał czy wnioski należy 

składać  na biuro podawcze. Wójt potwierdził i dodał, że później  wnioski trafią 

bezpośrednio do pracownika merytorycznego. 

 Sołtys sołectwa Kłyżów Piotr Pelic  zapytał czy istnieje możliwość zamontowania 

tablicy ostrzegawczej przed wyjazdem z remizy OSP w Kłyżowie. Wójt odpowiedział, 

że ten temat zostanie przeanalizowany.  

 

Ad 13. 

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

16:44. 

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  

 


