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PROTOKÓŁ NR XXXV/2021 

z XXXV SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 15 września 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 nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału 

zakładowego do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą  

w Pysznicy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.  

10. Wolne  wnioski i zapytania. 

11. 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 15 radnych, 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. 

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

Łukasz Bajgierowicz.  

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (19): 

 Zarządzenie Nr 102/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia 

obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej 

w Jastkowicach Pani Halinie Kochan. 

 Zarządzenie Nr 103/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 104/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów 

planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2022. 
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 Zarządzenie Nr 105/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie 

Pysznica i jej jednostkach budżetowych. 

 Zarządzenie Nr 106/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przygotowania i 

przeprowadzenia na terenie Gminy Pysznica ćwiczenia gminnego nt. ”Zgrywanie 

gminnego systemu kierowania oraz jego ogniw wykonawczych w czasie realizacji 

zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

 1Zarządzenie Nr 107/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 108/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia alarmu 

powodziowego na terenie Gminy Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 109/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania alarmu 

powodziowego na terenie Gminy Pysznica. 

 Zarządzenie Nr 110/2021 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 111/2021 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 112/2021 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 113/2021 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. 

stypendiów sportowych. 

 

Wójt poinformował: 

 o zakończeniu prac przy: 

 montażu urządzeń na placu zabaw w miejscowości Bąków, 

 rozbudowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu, 

 wymianie wykładziny w szkole w Jastkowicach w ramach programu „Dostępna 

Szkoła”, 

 remoncie boisk wielofunkcyjnych w Pysznicy i Jastkowicach, 

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

postojowych wraz z odwodnieniem). 

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

wewnątrz budynku związane z utworzeniem klubu seniora i o podpisaniu umowy z 

wykonawcą, 

 o wynikach zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia meblowego, pomocy 

dydaktycznych i programów multimedialnych dla szkoły podstawowej w Pysznicy 

i Jastkowicach  w ramach projektu „Dostępna szkoła”, 

 o ogłoszeniu przetargu na: 

 budowę parkingu w Pysznicy, obok przedszkola, 

 budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 

Jastkowic (droga na Radeczynę od ul. Ruda Nowa, zadanie dofinasowane z 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) oraz na przebudowę dróg wewnętrznych 
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na terenie gminy Pysznica w miejscowościach: Brandwica, Krzaki i 

Jastkowice), 

 o wysłaniu zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, 

 o podpisaniu umów: 

 na budowę świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

w miejscowości Chłopska Wola, 

 na przebudowę  części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 

korytarza na salę wyciszeń w szkole podstawowej w Pysznicy z projektu 

„Dostępna szkoła”, 

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

Kochany - Dębowiec), 

 na remont dróg transportu rolnego z funduszu sołeckiego w miejscowościach 

Pysznica, Kłyżów i Jastkowice.  

 na dostawę wyposażenia meblowego, pomocy dydaktycznych i programów 

multimedialnych dla szkoły podstawowej w Pysznicy i Jastkowicach w ramach 

projektu „Dostępna szkoła”, 

 na wykonanie projektu oświetlenia  mostu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 855 w 

Brandwicy,  

 o pozyskaniu nowego samochodu dla OSP Studzieniec, 

 o planowanym opracowaniu dokumentacji  żłobko-przedszkola w związku ze złożonym 

wnioskiem do Polskiego Ładu,  

 o pozostałych wnioskach złożonych do Polskiego Ładu: 

 na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Pysznica 

obejmującej miejscowości: Brandwica, Bąków, Pysznica, Kłyżów, Pysznica, 

Jastkowice, Kłyżów, Krzaki -Słomiana i Studzieniec oraz na wykonanie 

rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków i ujęcia wody wraz z zakupem   

wozu asenizacyjnego WUKO, 

 na rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej na terenie gminy 

Pysznica: tj.: modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy, przebudowa 

boiska sportowego i budowa  kompleksu atletycznego, zadaszenie istniejącej 

trybuny sportowej oraz rozbudowa oświetlenia boiska piłkarskiego w 

miejscowości Jastkowice, modernizacja istniejącej trybuny sportowej  oraz 

budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kłyżowie, budowa i zakup 

kontenerowego zaplecza szatniowego przy boisku w miejscowości Krzaki, 

 o wydarzeniach które odbyły się  na w ostatnim czasie na terenie gminy tj.  piknikach 

rodzinnych, biegu miejscami pamięci w Kochanach, oraz uroczystości upamiętniającej  

kaprala Franciszka Dziubę. 

Na zakończenie Wójt zaprosił wszystkich do Kłyżowa na uroczystość z okazji  

beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego patrona szkoły w Kłyżowie oraz na 

uroczystość  z okazji 79 rocznicy pacyfikacji wsi Kochany. 

 

W dyskusji głos zabrali: 
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 Radny Zygmunt Cholewiński odniósł się do kwestii projektu zadaszenia trybuny 

sportowej w Jastkowicach, pytając z czyjej inicjatywy została podjęta decyzja o 

wnioskowaniu o zadaszenie trybun. Według radnego będzie to miejsce spotkań 

niekoniecznie o charakterze sportowym, chyba że obiekt będzie monitorowany i będzie 

tam zatrudniony na stałe opiekun.   

 Wójt odpowiedział, że mieszkańcy i zawodnicy Bukowej Jastkowice wnioskowali na 

zebraniach wiejskich w tej sprawie. Wójt stwierdził, ze jeżeli jest możliwość pozyskania 

środków z zewnątrz, to takie obiekty powinny powstawać. Dodał, że za bezpieczeństwo 

na obiekcie sportowym w trakcie meczów i poza nimi odpowiada klub, który ma umowę 

użyczenia, natomiast w kwestii instalacji monitoringu to nie ma  przeszkód aby taki 

wykonać.  

 W dalszej części dyskusji dotyczącej zasadności inwestycji w infrastrukturę sportową, 

ważności i kolejności poszczególnych inwestycji, dbania o mienie wspólne oraz 

zatrudniania kadry szkoleniowej głos zabierali radny Rafał Tofil, radny Zygmunt 

Cholewiński, Wójt oraz Przewodniczący Rady.  

 Radny Marek Bis podziękował w imieniu mieszkańcom wiceministrowi  Rafałowi 

Weber za wsparcie dla gminy Pysznica w pozyskiwaniu środków, m.in. na rozwój 

infrastruktury sportowej w Pysznicy.  

Po dyskusji informacja został przyjęta przez radnych.  

 

Ad 4.  

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

Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

W dyskusji głos zabrał: 

 Radny Zygmunt Cholewiński zasugerował, że postać rotmistrza Pileckiego jest na tyle 

zasłużona, żeby jego imię powinna nosić większa ulica, a taka krótka ulica mogłaby 

mieć nazwę mniejszej rangi i taka dyskusja odbyła się również na komisji. 

Zasygnalizował, że w proces nadawania nazw należałoby zaangażować miejscowych 

znawców historii po to, aby najpierw poznać ich opinię. Pani Kierownik 

poinformowała, że w obrębie przedmiotowej ulicy powstaje całe osiedle, w związku z 

tym jest perspektywa rozwoju  mieszkalnictwa na tym terenie. Obecna propozycja 

nazwy ulicy została zaproponowana przez mieszkańców, ponieważ poprzednie 

propozycje nie były pozytywnie przyjęte przez radnych. Radny odniósł się również do 

nazw ulic na terenie gminy, które zostały nadane w czasach PRL i nie zostały do tej 

pory zmienione. W tej dyskusji głos zabrał również Przewodniczący Rady. 

Po dyskusji uchwała Nr XXXV/238/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych przy jednym głosie wstrzymującym się. 

  

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału 

zakładowego do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą  

w Pysznicy przedstawiła Skarbnik Gminy 
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Uchwała Nr XXXV/239/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła Skarbnik 

Gminy. 

Uchwała Nr XXXV/240/2021 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. 

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady pytając, czy otrzymana kwota 6 000 zł jest to 

roczna kwota dotacji na usuwanie azbestu. Pani Skarbnik poinformowała, że jest to kwota do 

wykorzystania w tym roku. Pani Skarbnik dodała, że umowa została już podpisana i jest 

wyłoniony wykonawca  oraz, że rozliczenie jest zależne od ilości odebranych ton. 

Po dyskusji uchwała Nr XXXV/241/2021 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 XXXV/242/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie. 

 

Ad 9. 

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. omówiła Skarbnik Gminy.  

Pani Skarbnik odczytała również uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pysznica informacji 

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. W dyskusji Przewodniczący Rady 

zapytał, o zaplanowane dochody budżetowe i szanse na ich osiągnięcie. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że jedynie zagrożone mogą być dochody ze sprzedaży nieruchomości 

gminnych, pozostałe dochody w budżecie nie są zagrożone i powinny zostać zrealizowane w 

zakładanej wysokości. Jeżeli chodzi natomiast o udział w podatku z PIT, to na dzień dzisiejszy 

nie ma zagrożenia i dochody te powinny być zrealizowane.  

 

Ad 10. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

 Radna Magdalena Tkacz podziękowała Dyrektor GBP w Pysznicy Pani Joannie Sztabie 

za zorganizowanie narodowego czytania i udział w tym wydarzeniu. Radna podkreśliła, 

że nowa siedziba biblioteki w Pysznicy dodała paniom pracującym w naszych trzech 
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bibliotekach skrzydeł do dalszej pracy. Pani Dyrektor podziękowała za słowa uznania i 

zaprosiła wszystkich na noc bibliotek. Do podziękowań radnej  dołączył się Wójt. 

 

Ad 11. 

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

16:35. 

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  

 

 


