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PROTOKÓŁ NR XXXVII/2021 

z XXXVII SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 29 października 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 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie 

Gminy Pysznica i połączenia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w Klubie "Senior+" w Gminie Pysznica. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Jastkowice na rzecz Gminy Pysznica. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pysznica 

obowiązującej przy naliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu ucznia 

niepełnosprawnego w roku szkolnym 2021/2022.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości 

podatku rolnego na rok 2022. 

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. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń 

majątkowych. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 12:30 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

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

bierze udział 11 radnych (nieobecni radni: Marek Bis, Kamil Kuśmider, Zenon Sagan 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. 

 

Ad 3. 
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Informację o działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Wójt Gminy  

Łukasz Bajgierowicz.  

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (23): 

 Zarządzenie Nr 114/2021 z dnia 14 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 

112/2018 Wójta Gminy Pysznica z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania 

Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 

 Zarządzenie Nr 115/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 116/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 

99/2021 Wójta Gminy Pysznica z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu 

finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na realizację zadania pn. „Promocja szczepień”. 

 Zarządzenie Nr 117/2021 z dnia 15 września 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 118/2021 z dnia 15 września 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 119/2021 Pysznica z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 120/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej. 

 Zarządzenie Nr 121/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 122/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 123/2021 z dnia 23 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu 

Ludności i Mieszkań w 2021 roku. 

 Zarządzenie Nr 124/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 125/2021 z dnia 29 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 

115/2021 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 września 2021r. w sprawie powołania 

Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 Zarządzenie Nr 126/2021 z dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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 Zarządzenie Nr 127/2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 128/2021 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 129/2021 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 130/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 131/2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 132/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 133/2021 z dnia 22 października 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 134/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 135/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmian w składzie 

osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zmiany zarządzenia Nr 21/2019 Wójta 

Gminy Pysznica z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 Zarządzenie Nr 136/2021 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

Wójt poinformował: 

 o zakończeniu prac: 

 przy przebudowie części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 

korytarza na salę wyciszeń w budynku szkoły podstawowej w Pysznicy 

w ramach projektu „Dostępna szkoła”, 

 przy zadaniu dotyczącym dostawy i wyposażenia meblowego, pomocy 

dydaktycznych i programów multimedialnych dla szkoły podstawowej 

w Pysznicy i Jastkowicach w ramach projektu „Dostępna szkoła”, 

 o ogłoszeniu przetargów: 

 na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 

Jastkowice na dz. nr ewid. 3922, 3925 (droga łącząca Radeczynę z ul. Ruda 

Nowa), w związku brakiem ofert w pierwszym terminie ogłoszono ponownie 

przetarg na to zadanie, 

 na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2021 r. 
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 na wykonanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją inwestycji: 

„Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy – przebudowa boiska 

piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz budynku 

zaplecza socjalnego”, 

 o podpisaniu następujących umów: 

 na budowę parkingu obok przedszkola w Pysznicy, 

 na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Pysznica 

w miejscowościach Brandwica, Krzaki i Jastkowice. 

 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy 

i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach, 

 na zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej, do której 

przystąpiła gmina Pysznica, 

 na dostęp do publicznej sieci wi-fi w gminie Pysznica w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa,  

 na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego mostu na rzece 

San w Brandwicy na drodze wojewódzkiej nr 855,  

 na remont pomieszczeń Urzędu Gminy w Pysznicy (nowa sala USC), 

 na realizację zadania remontu świetlicy wiejskiej w Sudołach w ramach 

realizacji inicjatywy Uniwersytet Samorządności, 

 na zakup, dostawę i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy 

wiejskiej w Sudołach (w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 

lata 2021-2025) oraz karuzeli tarczowej z siedzeniami na plac zabaw 

w Brandwicy przy ul. Isep (finansowane z funduszu sołeckiego), 

 o przekazaniu przez firmę projektową do GDDKIA dokumentacji drogi S-74, do której 

zostały zgłoszone już uwagi. Firma projektowa ma trzy tygodnie na wprowadzenie 

zgłoszonych uwag, w miesiącu grudniu planowany jest zespół oceny przedsięwzięć 

inwestycyjnych na który będą zaproszone samorządy, pod koniec stycznia planowana 

jest komisja oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, około miesiąca marca zostanie 

złożony wniosek do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z trzema wariantami ze 

wskazaniem najlepszego wariantu środowiskowego i finansowego, prawdopodobny 

termin wyboru ostatecznego wariantu to druga połowa 2022 roku,  

 o otrzymaniu w ramach Rządowego Programu Polski Ład promesy na kwotę 

9 milionów zł na budowę żłobko-przedszkola w miejscowości Pysznica. Wójt 

podziękował wszystkim pracownikom, którzy pracowali przy przygotowaniu wniosku, 

a przede wszystkim panu wiceministrowi Rafałowi Weberowi oraz pani senator Janinie 

Sagatowskiej dzięki którym takie środki finansowe trafiają do naszej gminy i gmin 

ościennych. 

Informacja został przyjęta przez radnych.  

 

Ad 4, 5 i 6.  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Pani Teresa Kudłacik przedstawiła 

następujące projekty uchwał: 
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 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Pysznica  

i połączenia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 

"Senior+" w Gminie Pysznica, 

 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący poinformował o poprawkach zgłoszonych co do treści dwóch 

uchwał na komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Planowania 

Przestrzennego. 

 radny Krzysztof Haliniak zabrał głos odnośnie uchwały w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+", zwrócił 

uwagę, że tam gdzie występują odpłatności uzależnione od kryterium dochodowego 

nie ma czytelnych zasad, sugerując czy nie powinno się dopisać, że proporcjonalnie 

od dochodu będzie to stawka procentowa. Pani Kierownik poinformowała, że 

każdorazowo będzie przeprowadzana rozmowa z uczestnikiem klubu i w zależności 

od sytuacji danej osoby będzie ta odpłatność naliczana. Radny stwierdził, że warto 

dopisać, że w zależności od sytuacji uczestnika to kierownik OPS będzie decydował 

o wysokości stawki. Przewodniczący zaznaczył, że uwaga radnego Haliniaka jest 

zasadna. W związku z koniecznością naniesienia poprawek do uchwały 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę. 

Po przerwie Przewodniczący Rady poinformował o naniesieniu poprawek do 

projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w Klubie "Senior+" w Gminie Pysznica. W § 2 po ust. 2 dodany został ust. 

3 w następującym brzmieniu: „Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy 

ustala w drodze decyzji administracyjnej, w uzgodnieniu z osobą kierowaną do 

Klubu „Senior+”, wysokość opłaty za pobyt w Klubie .„Senior+”. Następnie 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przedmiotowe uchwały. 

Uchwała Nr XXXVII/245/2021 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub 

„Senior+” na terenie Gminy Pysznica i połączenia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

została przyjęta przez radnych jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny 

Tomasz Oprych).  

Uchwała Nr XXXVII/246/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Gminie Pysznica w wyniku 

głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie (w głosowaniu nie brał 

udziału radny Tomasz Oprych).  

Uchwała Nr XXXVII/247/2021 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pysznicy w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału radny Tomasz Oprych). 
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Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Jastkowice na rzecz Gminy Pysznica przedstawiła 

Pani Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

Uchwała Nr XXXVII/248/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

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

  

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy 

Pysznica na rok szkolny 2021/2022 omówił Zastępca Wójta Witold Pietroniec. 

Uchwała Nr XXXVII/249/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (w głosowaniu nie brali udziału radni: Karolina Bąk oraz Tomasz Oprych). 

 

Ad 9.  

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości 

podatku rolnego na rok 2022 przedstawiła Pani Celestyna Pawelic Kierownik Referatu 

Podatków i Opłat. W dyskusji głos zabrał radny Krzysztof Haliniak, który w związku z tym, 

że obniżany jest podatek rolnikom, zwrócił się z wnioskiem o obniżenie stawek podatku 

pozostałym mieszkańcom. Przewodniczący poinformował, że uchwałą nie obniżamy stawek 

podatku, tylko utrzymujemy je na tym samym poziomie. Pani Kierownik nadmieniła, że jeżeli 

nie podjęlibyśmy tej uchwały, to wtedy przyjęlibyśmy maksymalne stawki jakie ogłosił Prezes 

GUS.  

Po dyskusji uchwała Nr XXXVII/250/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (w głosowaniu nie brała udziału radna Karolina Bąk). 

 

Ad 10. 

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

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady pytając, czy w § 3 przedmiotowej uchwały na 

pewno jest wpisany prawidłowy dział. Pani Skarbnik Pani Skarbnik poinformowała, że numer 

działu jest dobry, tylko w nazwie działu nastąpiła omyłka pisarska i brzmieć „Rolnictwo i 

łowiectwo”. 

Po dyskusji uchwała Nr XXXVII/251/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (w głosowaniu nie brała udziału radna Karolina Bąk). 

 

Ad 11. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XXXVII/252/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie (w głosowaniu nie brała udziału radna Karolina Bąk). 
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Ad 12. 

Wójt Gminy odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych pracowników 

i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy 

odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych. 

 

Ad 13. 

Wniosków i zapytań nie zgłoszono. 

 

Ad 14. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVII sesji  

o godz. 13:56. 

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  

 

 


