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PROTOKÓŁ NR XX/2020 

z XX SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 27 maja 2020 r. 

 

W związku z obowiązującym w Polsce od 20 marca 2020 roku stanem epidemii, na podstawie 

art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, XX 

sesja Rady Gminy Pysznica została zwołana i odbyła się z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość w formie wideokonferencji. 

W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.  

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

1a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Pysznica w celu 

uhonorowania 30-lecia przywrócenia samorządu lokalnego w Polsce. 

2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Pysznica 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019”. 

5. Przyjęcie sprawozdań kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek. 

6. Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Pysznica. 

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

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka I”. 

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

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka II”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa 

miejscowego – wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2020. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 15:30 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

ustalonej poprzez imienne zgłoszenie obecności przez każdego z radnych, dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że w posiedzeniu bierze udział 

13 radnych (nieobecni radni: Kamil Kuśmider i Zygmunt Cholewiński), wobec tego istnieje 

wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący złożył wniosek 

o dodanie do porządku obrad punktu 1a. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska 
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Rady Gminy Pysznica w celu uhonorowania 30-lecia przywrócenia samorządu lokalnego w 

Polsce. Zmieniony porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 1a. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Pysznica w celu uhonorowania 

30-lecia przywrócenia samorządu lokalnego w Polsce przedstawił Przewodniczący Rady.  

W dyskusji głos zabrał Wójt Gminy Łukasz Bajgierowicz składając gratulacje, podziękowania 

i życzenia wszystkim osobom działającym w samorządzie gminy Pysznica, zarówno obecnie, 

jak i w poprzednich kadencjach. Następnie Przewodniczący przedstawił przygotowaną z tej 

okazji prezentację Wójtów i składów Rady Gminy Pysznica wszystkich kadencji. 

Po dyskusji uchwała Nr XX/124/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 2. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego 

Rady Gminy. Podczas czytania protokołu do obrad dołączył radny Zygmunt Cholewiński. 

Protokół został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag 

Ad 3. 

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

Łukasz Bajgierowicz.  

Wójt poinformował o: 

 rozstrzygniętym przetargu na remont dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych - ulice: Kaczyłów, Słoneczna, Podkościele w Pysznicy oraz ul. 

Podsanie w Kłyżowie, 

 planowanym ogłoszeniu w najbliższym czasie przetargu na remont dróg gminnych, 

 koszeniu poboczy dróg gminnych, 

 uzupełnieniu ubytków na drogach gminnych m.in. w Kłyżowie z wniosku radnej 

Magdaleny Tkacz, 

 zgłoszeniu do zarządcy drogi wniosku Przewodniczącego Rady dotyczącego 

uzupełnienia ubytków na ulicy Mickiewicza w Jastkowicach, 

 rozpoczęciu koszenia poboczy dróg powiatowych, 

 przyznaniu dotacji na remont dróg transportu rolnego, 

 etapie projektu budowy chodnika w miejscowości Krzaki i planowanym spotkaniu 

z powiatem w terenie w tej kwestii, 

 rozpoczęciu prac przy budowie kanalizacji w Kłyżowie, 

 planowanym przetargu na wykonanie projektu kanalizacji w Brandwicy, 

 możliwości dofinansowania przebudowy drogi powiatowej w kierunku Kuzior 

w Jastkowicach wnioskowanej przez sołtysa sołectwa Jastkowice Czesława Pyza, 

 złożonym przez zakład komunalny wniosku na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej 

na ulicy Kopernika w Jastkowicach, 

 pracach przy rekultywacji składowiska odpadów, 
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 złożeniu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzupełnienia wniosku na 

adaptację pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach i zakup wyposażenia na 

potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej, 

 formie spotkania z GDDKiA odnośnie konsultacji społecznych z mieszkańcami 

w sprawie drogi S-74, 

 planowanym potkaniu ze starostą w kwestii drogi powiatowej w Brandwicy,  

 planowanym spotkaniu z Komendantem Powiatowym i Wojewódzkim Policji  

w sprawie budynku Posterunku Policji w Pysznicy, 

 sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy, 

 sytuacji finansowej na terenie gminy związanej z epidemią koronawirusa. 

 

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (7): 

 Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020 

 Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie 

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do wydawania 

decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego 

 Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu na realizację 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 51/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2020 

 Zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Domu Kultury w Pysznicy za 2019 rok 

 Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy za 2019 rok. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Krzysztof Haliniak poruszył kwestię formy spotkania w sprawie drogi S-74. Głos 

zabrali również: Wójt, Przewodniczący Rady oraz radni: Marek Bis i Janusz Gajda.  

 Dyrektorzy szkół podstawowych z tereny gminy udzielili na prośbę Przewodniczącego 

Rady informacji na temat sytuacji w szkołach i zdalnego nauczania podczas pandemii.  

Po dyskusji informacja została przyjęta. 

Ad 4. 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019 przedstawiła Pani Monika Bajdo – pracownik urzędu. Sprawozdanie zostało przyjęte 

przez radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad 5. 

Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek 

przedstawione zostały w następującej kolejności: 

1. Sprawozdanie Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy. 

Po dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte.  

2. Sprawozdanie Dyrektora Przedszkola w Pysznicy 

Po dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte. 

3. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy. 

Po dyskusji sprawozdaniezostało przyjęte. 

4. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy.  

Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

Podczas przedstawiania sprawozdań do obrad dołączył radny Kamil Kuśmider. 

 

Ad 6. 

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 7 i 8. 

Projekty uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

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

utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka II” 

omówiła Pani Małgorzata Wieteska – pracownik urzędu gminy.  

Uchwały: Nr XX//125/2020 oraz Nr XX//126/2020 w wyniku głosowania zostały przyjęte 

przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 9. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego – 

wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. 

Następnie Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksandra Kuziora odczytała 

opinię komisji dotyczącą wniesionej petycji. 

Uchwała Nr XX/127/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 10. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2020 omówiła 

Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

Uchwała Nr XX/128/2020 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 11. 
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Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 12. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XX sesji o godz. 17:40. 

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  


