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PROTOKÓŁ NR XXX/2021 

z XXX SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 21 kwietnia 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. Przyjęcie sprawozdań kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek. 

5. Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Pysznica. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Sudoły do „Podkarpackiego Programu 

Odnowy Wsi na lata 2021-2025”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Sudoły na 

lata 2021-2025". 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji grantu w ramach projektu 

grantowego ,,Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej 

przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki Gminy Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Pysznicy oraz na objęcie przez Gminę Pysznica wszystkich nowych udziałów 

w podwyższonym kapitale tej spółki. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Kłyżów – etap III”. 

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

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 14:30 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

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

bierze udział 14 radnych (nieobecny radny: Andrzej Szawara), wobec tego istnieje wymagane 

quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący złożył wniosek o zdjęcie 

z porządku obrad punktu 6.„Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Pysznica” oraz w związku z nieobecnością Wójta przesunięcie punktu 3. „Informacja Wójta z 

działalności między sesjami” przed punktem 15 „Wolne wnioski i zapytania”.  

Zmieniony porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie, przedstawia się 

następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
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3. Przyjęcie sprawozdań kierowników jednostek organizacyjnych z działalności 

jednostek. 

4. Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Pysznica. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Sudoły do „Podkarpackiego Programu 

Odnowy Wsi nalata2021-2025”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Sudoły 

na lata 2021-2025". 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji grantu w ramach projektu 

grantowego ,,Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej 

przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki Gminy Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Pysznicy oraz na objęcie przez Gminę Pysznica wszystkich nowych udziałów 

w podwyższonym kapitale tej spółki. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap III”. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

13. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 2. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego 

Rady Gminy. Protokół został przyjęty przez radnych bez uwag. 

 

Ad 3. 

Radny Zygmunt Cholewiński zawnioskował, aby sprawozdania kierowników nie były 

odczytywane w całości. Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku którego wniosek 

został przyjęty przez radnych jednogłośnie.  

W pierwszej kolejności głos zabrała Dyrektor Przedszkola w Pysznicy Pani Dorota Dąbrowska, 

która na prośbę Przewodniczącego Rady udzieliła informacji na temat obecnej liczby dzieci w 

przedszkolu, tegorocznej rekrutacji, potrzeb w zakresie lokalowym oraz funkcjonowania 

przedszkola w okresie pandemii. 

Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Następnie głos zabrała Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy Pani Barbara Żywczak, która na 

prośbę Przewodniczącego Rady udzieliła informacji na temat działalności w ubiegłym roku 

oraz odnośnie zadań inwestycyjnych tj. adaptacji budynku Domu Ludowego w Jastkowicach 

pod filię Domu Kultury oraz remontu sali DK. 

W dyskusji zabrał głos radny Marek Bis, odnosząc się do kwestii remontu sali w Domu Kultury. 

Po dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte.  
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Następnie Pani Joanna Sztaba Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy na prośbę 

Przewodniczącego Rady udzieliła informacji odnośnie głównych działań w bibliotece 

w zeszłym roku, w związku z przeniesieniem do nowego lokalu biblioteki. Pani Dyrektor 

udzieliła również informacji na temat projektu "Mała Książka - Wielki Człowiek". 

Przewodniczący pogratulował Pani Dyrektor jubileuszu 65-lecia biblioteki w Pysznicy. 

W dyskusji głos zabrał radny Marek Bis, podkreślając, że temat zapoczątkowany przez wójta i 

radę poprzedniej kadencji udało się z sukcesem zakończyć i teraz nowy lokal biblioteki może 

być wizytówką Pysznicy. 

Po dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte.  

 

Następnie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Pani Teresa Kudłacik udzieliła 

informacji na temat najważniejszych wydarzeń z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 

w ubiegłym roku. W dyskusji głos zabrał głos radny Zygmunt Cholewiński, odnosząc się do 

informacji dotyczącej liczby dzieci objętych dożywianiem w okresie pandemii i monitorowania 

tego problemu przez OPS. Pani Kierownik odpowiedziała, że takie rodziny miały wypłacane 

świadczenia pieniężne w okresie nauki zdalnej. Radny zapytał, czy jest pewność, że te dzieci, 

które otrzymywały wcześniej posiłek w szkole w tej chwili ten posiłek mają. Pani Kierownik 

odpowiedziała, że OPS kontaktuje się ze szkołami, telefonicznie z podopiecznymi, asystent 

jeździ w teren, więc temat jest na bieżąco kontrolowany. Radny Krzysztof Haliniak zapytał, 

jakie problemy dzisiaj w największym stopniu dotykają naszych mieszkańców, czy to są 

problemy związane z ubóstwem, czy problemy dotyczą wybranych grup społecznych, czy są to 

różnego rodzaju problemy w rodzinach. 

Pani Kierownik odpowiedziała, że znaczący jest problem z osobami starszymi i samotnymi, dla 

których realizowane są m. in. usługi opiekuńcze. Radny stwierdził, że w wielu gminach 

powstają domy spotkań dziennych, aby takie problemy zmniejszać, gdyż sama pomoc  

finansowa i materialna za chwilę nie będzie wystarczająca. Ponadto wspólnie z dyrektorami 

szkół trzeba się zastanowić nad tym, jaką pracę po Covidzie wykonać wśród młodzieży, aby 

niwelować skutki pandemii. Radny zasugerował powołanie zespołu, który by wspólnie 

zastanowił się nad tym problemem, bo tego nie rozwiążą tylko instytucje, ale warto 

zaangażować stowarzyszenia, sołectwa i radnych. 

 Radny Krzysztof Haliniak zapytał też, czy w związku z pandemią zauważalny jest się problem 

zwiększania się konfliktów rodzinnych, gdzie wynikiem może być kwestia zamknięcia i 

pandemii. Pani Kierownik odpowiedziała, że pandemia nie ma większego wpływu, nie 

wystąpiły takie sytuacje. 

Zastępca Wójta w nawiązaniu do głosu radnego Cholewińskiego zaznaczył, że Wójt we 

współpracy z OPS podjął kroki, by złożyć wniosek do programu „Senior Plus”, by otworzyć 

placówkę pobytu dziennego w miejscowości Kłyżów. Ponadto zatrudnionych jest dwóch 

psychologów w Pysznicy i Kłyżowie, którzy pracują z osobami wymagającymi wsparcia, 

z osobami starszymi jak i też z grupami tymi, którzy mają problemy alkoholowe. Radny 

Cholewiński stwierdził, że to jest dobre działanie, ale powinien być stworzony szerszy program 

mający wspierać powrót do pewnych pozytywnych zachowań społecznych, spotkań, sportu. 

Przewodniczący stwierdził, że realizacja programów wsparcia, czy to zewnętrznych, czy 

gminnych będzie zasadna po zniesieniu obostrzeń, aby działalność różnych grup mogła być 
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wznowiona. Natomiast wsparcie, czy to instytucji gminnych, czy rady na pewno będzie w tym 

przypadku zasadne. Radny Rafał Tofil również odniósł się do konieczności zniesienia 

obostrzeń, ponieważ coraz szerzej działające stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki, to 

wszystko zostało wyhamowane i powrót do poprzedniego stanu będzie na pewno trudny. Do 

tego tematu oraz planowanych działań dla osób samotnych odniósł się również radny Marek 

Bis. 

Radny Zygmunt Cholewiński podkreślił, że w wypowiedziach chodziło mu o podejmowanie 

nowatorskich i wyprzedzających działań w celu walki ze skutkami pandemii. 

Przewodniczący stwierdził, że ta idea jest jak najbardziej zasadna i czy w ramach przyszłych 

komisji, czy zorganizowanego spotkania jak najbardziej można ten temat podjąć. 

Po dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte. 

Podczas przedstawiania sprawozdań o godz. 15.10 do obrad dołączył radny Andrzej Szawara. 

 

Ad 4. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla gminy Pysznica została przedstawiona 

przez Panią Teresę Kudłacik - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy.  

Ocena zasobów została przyjęta przez radnych. Przedmiotowa ocena wraz z uzasadnieniem 

stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Sudoły do Podkarpackiego Programu Odnowy 

Wsi na lata2021-2025” przedstawiła Pani Beata Biały.  

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady pytając, czy kwota dofinansowania „do 12 000 

zł” to jest dofinansowanie ramach całego programu, czy jest to kwota roczna. Pani Biały 

odpowiedziała, że jest to kwota roczna, program jest na pięć lat, jedno sołectwo może 

uczestniczyć w programie minimum 3 lata. 

Po dyskusji uchwała Nr XXX/209/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 6. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Sudoły na lata 

2021-2025"omówiła Pani Beata Biały. 

W dyskusji głos zabrał radny Zygmunt Cholewiński wskazując, że dokumenty strategiczne 

powinny być dokumentami wskazującymi kierunki rozwoju, a nie być tworzone pod potrzeby 

konkretnego programu i które tworzy się wtedy, gdy jest jakiś program, do którego trzeba się 

wpisać i złożyć wniosek. Radny odniósł się także do tematu opracowania nowej strategii 

rozwoju gminy. 

Przewodniczący powiedział, że czas na przystąpienie do programu był bardzo krótki, więc 

jeżeli chcemy skorzystać z tych środków, to się do tworzonych zasad dostosowujemy. 

Natomiast w temacie strategii gminnej, to konieczne jest rozpoczęcie prac nad jej 

opracowaniem. 



Strona 5 z 11 

Radny Krzysztof Haliniak dodał, że z końcem tamtego roku weszła nowelizacja ustawy 

o wprowadzaniu polityki rozwoju i jednym z istotnych działań dla gminy będzie tworzenie 

własnej strategii rozwoju. Strategia będzie elementem, który będzie służył prowadzeniu 

właściwej polityki rozwoju.  

Po dyskusji uchwała Nr XXX/210/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie.  

 

Ad 7. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji grantu w ramach projektu grantowego 

,,Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej 

z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” przedstawił Zastępca Wójta Witold 

Pietroniec. 

W dyskusji zabrał głos Przewodniczący Rady pytając, czy w ramach tego grantu są określone 

środki na działania inwestycyjne i na działania miękkie. Zastępca Wójta odpowiedział, że 

w harmonogramie finansowo rzeczowym, wszystkie zadania są szczegółowo opisane. Na 

środki trwałe możemy przeznaczyć 60% tej kwoty, a pozostałe na działania miękkie. 

Przewodniczący Rady zapytało realizację programu wyłącznie w dwóch placówkach. Zastępca 

Wójta odpowiedział, że wybór tych jednostek był podyktowany faktem, że w jednej i w drugiej 

szkole jest najwięcej opinii i orzeczeń, które pozwalały uzyskać odpowiednią punktację.  

Po dyskusji uchwała Nr XXX/211/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

(radny Janusz Gajda nie brał udziału w głosowaniu). 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

Gminy Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pysznicy 

oraz na objęcie przez Gminę Pysznica wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale 

tej spółki przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

W dyskusji głos zabrał radny Zygmunt Cholewiński pytając Panią Skarbnik, czy podwyższenie 

kapitału nie spowoduje, że pozbawimy się prawa do umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska. Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma takiego 

niebezpieczeństwa, bo pożyczka jest do kwoty netto. 

Po dyskusji uchwała Nr XXX/212/2021w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie. 

 

Ad 9. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów 

– etap III przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

W dyskusji głos zabrał radny Krzysztof Haliniak dopytując, czy z kosztorysowej kwoty 

8 000 000 zł, wartość po przetargu spadła do 2 400 000 zł. Pani Skarbnik odpowiedziała, że 

tak, tylko pożyczka przewidziana jest do kwoty netto w związku z tym, że będziemy mieć 
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prawo do odliczenia VAT u. Radny zapytał o przyczynę 70% różnicy kosztów. Wójt Gminy 

wyjaśnił, że kwota, o którą wnioskowaliśmy była szacowana, nie mieliśmy wtedy jeszcze 

projektu kosztorysów. Wniosek, który składaliśmy w zeszłym roku do Wojewódzkiego 

Funduszu był tylko naszym założeniem. Po opracowaniu dokumentacja wskazywała na kwotę 

5 300 000 zł. Po przetargu jest dużo niższa kwota od kosztorysowej. Radny Zygmunt 

Cholewiński zapytał, czy analizowane były kwestie związane z rażąco niską ceną Wójt 

poinformował, że w przetargu złożono pięć ofert, których wartości wahały się od 2 907 000 zł 

do4 677 000 zł, ale trzy pierwsze oferty różniły się między sobą w stu tysiącach. 

Po dyskusji uchwała Nr XXX/213/2021 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. 

W dyskusji głos zabrał radny Krzysztof Haliniak pytając o kwestię projektu przedszkola, czy 

ten temat był podejmowany przy uchwale budżetowej, czy to jest nowa decyzja. Radny zapytał 

czynie lepszym rozwiązaniem byłoby zachęcenie przedsiębiorców do prowadzenia oddziałów 

przedszkolnych na terenie gminy. 

Wójt odpowiedział, że były rozmowy z osobami, które prowadzą prywatne żłobki na terenie 

miasta Stalowa Wola i uzależniają prowadzenie działalności na terenie gminy od dostępności 

lokalu. Jeżeli chodzi o przedszkole w Pysznicy, to mamy problemy logistyczne jeżeli chodzi o 

kuchnię, która już w tym momencie, nie ma w ogóle warunków, żeby zwiększać możliwość 

przygotowywania posiłków. Analizowane są dwie lokalizacje: na działce po byłym SKR oraz 

w miejscowości Pysznica na osiedlu Podborek. Co do wykonania to będziemy się starać 

ośrodki zewnętrzne. 

Radny Haliniak podziękował za tą informację, bo jeżeli mówimy o rozwoju Gminy, to kwestia 

przedszkoli, żłobków to jest element podstawowy. Do tematu opracowania koncepcji odniósł 

się też przewodniczący rady oraz radny Zygmunt Cholewiński. Wójt poinformował, że 

wstępnie pytał projektantów o przykładowe rozwiązania, a opracowana koncepcja będzie 

szeroko konsultowana.  

Po dyskusji uchwała Nr XXX/214/2021 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 XXX/215/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie. 

 

Ad 12. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u 

siebie” w interesie publicznym w przedmiocie podjęcia przez Radę Gminy Pysznica uchwały 
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dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego omówił Przewodniczący 

Rady. Następnie Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksandra Kuziora 

odczytała opinię komisji dotyczącą wniesionej petycji. 

Uchwała Nr XXX/216/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych  

jednogłośnie. 

 

Ad 13. 

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

Łukasz Bajgierowicz.  

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (18): 

 Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 2 marca2021 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 28/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego 

dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

realizację programu Wspieraj Seniora. 

 Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 30/2021 z dnia 5 marca 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-kanalizacyjnej. 

 Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie określenia formy 

przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne oraz jednostki obsługujące. 

 Zarządzenie Nr 32/2021 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021. 

 Zarządzenie Nr 34/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pysznica za 2020 rok wraz 

z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz 

informacji o stanie mienia Gminy. 

 Zarządzenie Nr 36/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zarządzenie Nr 37/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze. 

 Zarządzenie Nr 38/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021. 
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 Zarządzenie Nr 39/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 

zarządczej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Pysznica na 

2021 r. 

 Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym. 

 Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – 

podinspektor ds. gospodarowania nieruchomościami gminnymi i planowania 

przestrzennego. 

 Zarządzenie Nr 42/2021 z dnia 14 kwietnia 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 43/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. 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 44/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. 

stypendiów sportowych. 

 

Wójt poinformował o: 

 podpisaniu następujących umów: 

 na przebudowę dróg gminnych w zakresie chodników na uli. Krętej i ul. Podborek.  

 na wykonanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg w miejscowości Jastkowice", 

są to drogi na które złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych tj. ul. 

Chopina wraz z chodnikiem oraz ul. Sosnowa wraz z chodnikiem oraz 

oświetleniem(inwestycja z dofinansowaniem ponad 900 000 zł ), 

 na zaprojektowanie zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych” w Pysznicy 

i Krzakach,  

 na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy remizy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Studzieńcu, 

 na przebudowę dróg gminnych (zadania w poszczególnych sołectwach, które były 

przedstawiane na ostatniej sesji), 

 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa Kompleksu 

Lekkoatletycznego wraz z boiskiem piłkarskim i zapleczem socjalnym w Pysznicy, 

(złożono wniosek Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie wykonania tej 

inwestycji), 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie 

świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chłopskiej Woli, 
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(w tym roku planowana jest budowa budynku w stanie surowymi złożenie wniosku 

na dofinansowanie do LGD na wyposażenie i wykończenie tego budynku 

w przyszłym roku), 

 na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy remizy OSP 

w Studzieńcu, 

 otrzymaniu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt pn. „Umiem 

pływać", 

 otrzymaniu dofinansowania na projekt „Dostępna szkoła”, 

 podpisaniu umowy na budowę oświetlenia w Gminie Pysznica,. 

 rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na projektowanie budowy oświetlenia w naszej 

Gminie, 

 rozstrzygnięciu przetargu na bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach 

stanowiących własność Gminy Pysznica, 

 otwarciu przetargów na zadania pn.: "Przebudowa drogi w Pysznicy ul. Sportowa 

(budowa 23 miejsc postojowych, odwodnienie)” oraz pn.: "Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap III" 

 oczekiwaniu na informację z Ministerstwa Kultury w związku ze złożonym odwołaniem 

dotyczącym wniosku na dofinansowanie termomodernizacji i dokończenie remontu 

budynku e w Jastkowicach tj. części zewnętrznej części biblioteki, 

 o planowanych do ogłoszenia w najbliższym czasie przetargach: 

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

Dębowiec) z zastrzeżeniem otrzymania dofinansowania, (wniosek złożony do 

Funduszu Dróg Samorządowych znajduje się w tym momencie na ósmym miejscu 

na liście rezerwowej), 

 na wykonanie parkingu przy przedszkolu w Pysznicy, 

 budowę świetlicy wiejskiej w Chłopskiej Woli, 

 rozbudowę remizy OSP w Studzieńcu, 

 o spotkaniu z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich odnośnie oświetlenia 

mostu na Sanie w miejscowości Brandwica oraz lokalizacji przejścia dla pieszych przy 

ulicy Isep, 

 złożonym wniosku do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na utworzenie klubu 

seniora miejscowości Kłyżów, 

 planowanym utworzeniu klubu seniora przy bibliotece w Pysznicy, 

 zamiarze złożenia w najbliższym czasie wniosku narządowy program "Posiłek w szkole 

i w domu" obejmując doposażenie stołówek w szkołach w Jastkowicach i w Krzakach 

oraz w Kłyżowie, 

 otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 900 000 zł na 

modernizację, przebudowę oczyszczalni i stacji uzdatniania wody, czyli w sumie 

3 900 000 zł,  

 podpisaniu aktu notarialnego na przekazania działki pod budowę nowej siedziby 

Posterunku w Pysznicy, 

 spotkaniu w formie on-line w sprawie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 855,  
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 aktualizacji projektu na dokończenie drogi powiatowej od Pysznicy do granicy 

z powiatem niżańskim, czyli do Kłyżowa, w kontekście planowanego naboru do 

Funduszu Dróg Samorządowych, 

 rozmowie ze Starostą Stalowowolskim na temat remontu drogi powiatowej ul. 1000-

lecia w Jastkowicach zgłaszanego przez sołtysa z Jastkowic i możliwości połączenia w 

jednym wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych odcinka tej drogi od ul. Chopina 

w kierunku Studzieńca z poszerzeniem lub ewentualnie ze ścieżką lub chodnikiem 

z odcinkiem od Pysznicy do Kłyżowa, 

 zaopiniowaniu koncepcji przebudowy drogi powiatowej w Brandwicy,  

 realizacji wniosków z poprzedniej sesji tj. sołtysa Pana Czesława Pyza odnośnie lampy 

na ulicy Chopina i ul. Szewskiej, które zostały zawieszone jak również na ul. Krótkiej 

w Olszowcu oraz wniosku radnego Jacka Dybki dotyczącego drzewa przy ścieżce pieszo 

rowerowej, które zostało usunięte. 

Wójt podziękował pracownikom urzędu za pracę wykonaną w ostatnim okresie, przede 

wszystkim Pani Beacie Biały, przygotowywała ostatnio składane wnioski. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Krzysztof Haliniak pogratulował i podziękował Wójtowi oraz pracownikom za 

zaangażowanie w przygotowywaniu wniosków. 

 Radny Marek Bis zapytał, czy w zakres budowy parkingu przy kościele wchodzi też 

przejście przez rzekę. Wójt potwierdził. Radny poprosił też o informację w kwestii planu 

zagospodarowania działek przy ul. Sosnowej w Krzakach. Wójt odnośnie działek 

poinformował, że potrzebny jest mpzp, żeby móc je podzielić a później sprzedać. Wójt 

odniósł się jeszcze do pierwszego pytania, informując jest gotowy projekt na sam 

parking, ponadto należy przebudować gazociąg. Odnośnie kładki nadmienił, że będzie 

osobna dokumentacja gdyż nie uzyskaliśmy zgody od Zarządu Dróg Powiatowych na 

przesunięcie przejścia dla pieszych w miejsce, gdzie możemy usytuować kładkę, temat 

będzie jeszcze analizowany pod kątem zmiany wejścia do przedszkola. 

 Radny Zygmunt Cholewiński w związku budową nowego oświetlenia ulicznego zapytał 

czy to jest majątek gminy czy jest przekazywany a jak tak to w jaki sposób. Pani 

Skarbnik poinformowała, że budowa oświetlenia ulicznego przyjmowana jest na 

majątek gminy. Radny odnosząc się do budowy parkingu przy przedszkolu zaapelował, 

aby jak najszybciej realizować projekt dotyczący budowy nowego przedszkola.  

 Radny Kamil Kuśmider w związku z informacją Zastępcy Wójta na komisji odnośnie 

przebudowy drogi ul. Leśnej w Krzakach przy szkole, w ramach której powstaną miejsca 

parkingowe, zawnioskował, aby przebudowa tej drogi była wykonywana w okresie 

wakacyjnym, a nie jesienią. Wójt odpowiedział, że aby przyspieszyć działania gmina 

wykona operat z własnych środków po to, żeby to zadanie wykonać przed 1 września.  

Po dyskusji informacja została przyjęta. 

 

Ad 14. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

 Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do rady: 
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 sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok, 

 wniosek Rady Sołeckiej sołectwa Sudoły w sprawie przyjęcia sołectwa do 

Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, 

 informacja dotycząca wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku 

środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

 Radny Krzysztof Haliniak zwrócił się z prośbą o sprawdzenie kwestii złożonych śmieci 

i gruzu na działce przy drodze powiatowej za stacją RIA. Wójt odpowiedział, że, taką 

informację przekaże do Urzędu Miasta w Stalowej Woli. Przewodniczący Rady 

nadmienił, że podobna kwestia, jeżeli chodzi o śmieci, jest za wałem w Chłopskiej Woli 

i też tam nie jest teren naszej gminy.  

 Sołtys sołectwa Jastkowice Pan Czesław Pyz podziękował za oświetlenie przy 

ul. Chopina oraz w imieniu mieszkańców za oświetlenie ul. Ludian, którzy sugerują 

jeszcze dowieszenie jednej lampy. Wójt poinformował, że zostało to już zrealizowane. 

Sołtys zgłosił jeszcze jeden odcinek przy ul. Ludian tj. od transformatora do leśniczówki, 

potrzeba dołożyć tam co najmniej dwa słupy. Sołtys zawnioskował też o utwardzenie 

poprzeczki w stronę lasu, od Pana Drąga w kierunku Pana Markuta. 

 Wójt zaprosił zebranych i mieszkańców gminy na mszę św. w intencji Ojczyzny, która 

będzie odprawiona 3 maja o godz. 11 w kościele w Pysznicy. 

 

Ad 15. 

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

18:05. 

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  

 


