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PROTOKÓŁ NR X/2019 

z X SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 25 czerwca 2019 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. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Pysznica za 2018 rok. 

5. Debata nad raportem. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pysznica. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pysznica za 2018 rok wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

8. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Pysznica za 2018 rok. 

9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Pysznica sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018. 

10. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Pysznica za rok 2018. 

11. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pysznica wniosku w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Wójta Gminy Pysznica za rok 2018. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Pysznica za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. 

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

2019. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Pysznica. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Pysznica oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1.  

Otwarcia sesji o godz. 16:00 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

radnych dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że 
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w posiedzeniu bierze udział 13 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

Radny Zygmunt Cholewiński zawnioskował o połączenie pkt 4 „Rozpatrzenie raportu o stanie 

gminy Pysznica za 2018 rok” z pkt 5 „Debata nad raportem”, w związku z tym, że dotyczą 

jednego tematu. Po dyskusji radny wycofał swój wniosek. 

Radni do porządku obrad nie wnieśli uwag. 

 

Ad 2.  

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego Rady 

Gminy i przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 

 

Ad 3.  

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

Łukasz Bajgierowicz  

W powyższym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (21): 

 Nr 73/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Gminy w Pysznicy; 

 Nr 74/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019; 

 Nr 74A/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedłożenia raportu o stanie Gminy 

Pysznica za 2018 rok; 

 Nr 75/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 

i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy w Pysznicy;  

 Nr 76/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

 Nr 77/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania 

komisji odbioru inwestycji; 

 Nr 78/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. 

szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Pysznica w 

gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez 

niekorzystne zjawiska atmosferyczne; 

 Nr 79/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2019; 

 Nr 80/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika działu 

pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy do prowadzenia 

postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, wydawania w tych sprawach 

rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, oraz do przekazywania informacji o 

przyznaniu świadczenia wychowawczego; 

 Nr 81/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pysznicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń 

wychowawczych, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji 

administracyjnych, oraz do przekazywania informacji o przyznaniu 

świadczenia wychowawczego; 
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 Nr 82/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika działu 

świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy do 

prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, wydawania w tych 

sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem decyzji administracyjnych oraz do 

przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start; 

 Nr 83/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika działu 

świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy do 

prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, wydawania w tych 

sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do 

przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego; 

 Nr 84/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika działu 

świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy do 

prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, wydawania w tych 

sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem decyzji administracyjnych oraz do 

przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start; 

 Nr 85/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika działu 

świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy do 

prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, wydawania w tych 

sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do 

przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego; 

 Nr 86/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej; 

 Nr 87/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2019; 

 Nr 88/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

 Nr 89/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu 

Gminy do przeprowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń 

kandydatów na ławników kadencji 2020-2023; 

 Nr 90/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad sporządzenia 

skonsolidowanego bilansu za rok 2018; 

 Nr 91/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Przedszkola w Pysznicy; 

 Nr 92/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach. 

Dyskusji nie było. 

Informacja została przyjęta. 

 

Ad 4.  

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym Wójt przedstawił raport o stanie gminy Pysznica za 2018 rok, który został 



Strona 4 z 8 

 

rozpatrzony/omówiony na komisjach Rady Gminy. Następnie udzielił Wójtowi głosu. Wójt 

Gminy udzielił informacji na temat przedmiotowego raportu oraz zaprosił radnych do debaty. 

 

Ad 5.  

Przewodniczący Rady rozpoczął debatę na raportem zapraszając radnych do dalszej dyskusji. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady poinformował, że raport jest przygotowywany po raz pierwszy, 

nie ma szczegółowych wytycznych co powinien zawierać, każda gmina 

przygotowywała go w sposób indywidualny, jedne raporty były bardzo obszerne inne 

mniej, różnie do tego gminy podeszły. Otrzymany raport nie jest raportem 

z działalności obecnego Wójta za poprzedni rok, ponieważ kadencja rozpoczęła się w 

listopadzie, jest w nim więcej zawartych danych liczbowych niż opisowych. Na 

komisjach część radnych zgłaszała wnioski i uwagi, że w tym raporcie powinno się 

znaleźć więcej informacji. Dodał, że Rada Gminy ma możliwość szczegółowego 

określenia, co w raporcie ma się znaleźć, więc jeżeli radni stwierdzą potrzebę 

określenia poszerzonych, szczegółowych wytycznych czy też dodania do raportu 

innych obszarów, których w raporcie nie znaleźli, to takie wytyczne można będzie 

przyjąć uchwałą, lub zgłosić wójtowi, aby takie informacje w raporcie uwzględnić. 

Przewodniczący zwrócił uwagę na brak odniesienia w raporcie do posiadanych przez 

gminę planów i strategii. Warto wskazać istniejące plany i strategie, które wymagają 

aktualizacji czy modyfikacji, ponieważ sporo działań, do których się przymierzamy 

lub realizujemy wynika z posiadanych zapisów strategicznych i trzeba je 

usystematyzować.  

 radny Krzysztof Haliniak zasugerował, aby nie obawiać się sporządzania takich 

raportów, ponieważ raport ma swoje zadanie i cel, który powinien realizować. Należy 

starać się na ich podstawie wyciągać wnioski i je później realizować. Nawiązał do 

dwóch obszarów działania gminy tj. rozwoju infrastruktury i kapitału społecznego na 

przykładzie systemu irlandzkiego i hiszpańskiego porównując je do polskiego. 

Zwrócił uwagę na konieczność działań w następujących obszarach inwestycyjnych: 

kanalizacja i wodociągi, drogi oraz tworzenie terenów inwestycyjnych, a także na 

wyzwania związane z ciągłym wzrostem liczby ludności na terenie gminy. Nadmienił, 

że niepokojącym obrazem procedury przedstawiania tego raportu jest to, że żaden 

z mieszkańców gminy nie zgłosił się do udziału w debacie. Stwierdził, że warto 

byłoby w przyszłorocznym raporcie zawrzeć wskaźniki, które pozwolą monitorować 

stan gminy w kolejnych latach.  

 

Ad 6.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pysznica przedstawił 

Przewodniczący Rady. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr X/55/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

Wójt Gminy podziękował Radzie za udzielenie wotum zaufania oraz pracownikom, którzy 

przyczynili się do sporządzenia tego raportu.. Dodał, że wszystkie wskazówki i uwagi, które 

były zarówno na komisjach, w rozmowach indywidualnych, podczas debaty i które będą 
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jeszcze przekazywane będą wzięte pod uwagę przy opracowywaniu następnego raportu. 

Dodał, że kolejny raport na pewno będzie łatwiejszy do sporządzenia ze względu na to, że 

będzie to raport z jego działalności i działalności obecnej Rady.  

 

Ad 7. 

Skarbnik Gminy Grażyna Ożga poinformowała, że Wójt Gminy zgodnie z dyspozycją art. 

267 ustawy o finansach publicznych przedłożył Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pysznica za 

2018 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 

kultury, informację o stanie mienia gminy oraz na podstawie art. 270 w/w ustawy zostały 

przekazane sprawozdania finansowe składające się z bilansów rachunku zysków i strat, zmian 

w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej.  

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła prezentację dotyczącą sprawozdania z wykonania 

budżetu, oraz sprawozdań finansowych gminy Pysznica za 2018 rok obejmującą: 

 wykonanie budżetu, plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych, zmiany 

planowanych dochodów w trakcie roku budżetowego, udział subwencji i dotacji w 

dochodach bieżących, udział środków unijnych w dochodach bieżących i 

majątkowych, wydatki budżetu, zmiany planowanych wydatków w trakcie roku 

budżetowego, plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych, plan i 

wykonanie udziału środków unijnych w wydatkach bieżących i majątkowych, plan i 

wykonanie obsługi długu publicznego oraz zadłużenie gminy z tytułu kredytów 

długoterminowych, analizę graficzną danych z WPF.  

W dyskusji głos zabrali: 

 radny Zygmunt Cholewiński w związku z informacją Pani Skarbnik dotyczącą 

informacji dodatkowej, w której w przyszłym roku pojawią się zabezpieczenia do 

umów składanych w formie niepieniężnej, czyli gwarancji ubezpieczeniowych czy 

bankowych zapytał czy są takie zabezpieczenia w gminie Pysznica. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że są takie zabezpieczenia, w związku z czym zostanie założone konto 

pozabilansowe, w następnym roku zostaną wykazane w informacji dodatkowej akcje 

gwarancyjne złożone w papierach wartościowych. 

 

Ad 8. 

Informację o stanie mienia Gminy Pysznica za 2018 rok przedstawiła Skarbnik Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

 radny Zygmunt Cholewiński zapytał czy w informacji o stanie mienia komunalnego 

zawarty jest majątek ZGK Sp. z o. o. Skarbnik odpowiedziała, że w informacji 

w wartościach środków trwałych nie ma zawartego majątku spółki, podana jest 

wartość udziałów spółki. Radny zapytał ile w kwocie udziałów stanowi kapitał 

zakładowy 

 i zapasowy. Pani Skarbnik odpowiedziała, że kapitał podstawowy to 10 900 000 zł, 

natomiast zapasowy to 4 493 048,99 zł. Radny zapytał także czy gmina posiada 

wycenę mienia – leśnych działek gminnych (drzewostanu). Skarbnik odpowiedziała, 

że gmina prowadzi ewidencję środków trwałych w systemie komputerowym STW 
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Środki Trwałe, która zawiera szczegółową ewidencję działek. Poinformowała, że na 

prośbę radnego na temat wyceny udzieli informacji w terminie późniejszym. 

 

Ad 9.  

Uchwałę Nr XVI/80/2018 z dnia 19 kwietnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Pysznica 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 odczytała Skarbnik Gminy.  

W dyskusji głos zabrali: 

 radny Zygmunt Cholewiński zapytał, z jakiego tytułu występują rozbieżności 

procentowe pomiędzy planem dochodów a ich wykonaniem. Skarbnik odpowiedziała, 

że niewykonanie planu dochodów wynika z tytułu podatku od nieruchomości od osób 

prawnych - ponad 500 000 zł, karty podatkowej, najmu i dzierżawy oraz opłat za 

użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz częściowo z refundacji środków unijnych, 

które wpłynęły w 2019 r., pierwotnie plan zakładał uzyskanie ich w 2018 roku.  

 radny Krzysztof Haliniak zapytał czy dochody majątkowe pokrywają wydatki 

majątkowe. Pani Skarbnik odpowiedziała, że w rzeczywistości dochody majątkowe 

nigdy nie pokrywają wydatków majątkowych, ponieważ wydatki majątkowe często 

finansowane są przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, natomiast dochody 

majątkowe to jedynie dochody z tytułu sprzedaży działek mienia gminy, drewna z lasu 

z mienia gminnego lub pozyskane środki unijne lub inne dotacje celowe. 

Ad 10.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica Krzysztof Haliniak przedstawił 

opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie wykonania budżetu Gminy 

Pysznica za rok 2018 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica o udzielenie 

Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.  

Dyskusji nie było.  

 

Ad 11.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica odczytał Uchwałę Nr 

XVI/141/2019 z dnia 30 maja 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok. 

Dyskusji nie było.  

Ad 12.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Pysznica za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu omówił Przewodniczący 

Rady Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr X/56/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 
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Ad 13.  

Projekt uchwały udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2018 omówił Przewodniczący Rady Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr X/57/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

Wójt Gminy Łukasz Bajgierowicz podziękował za udzielenie absolutorium oraz zaprosił 

wszystkich do współpracy. 

 

Ad 14.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok omówiła Skarbnik Gminy.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr X/58/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

 

Ad 15.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

omówiła również Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr X/59/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 16.  

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

przedstawił Przewodniczący Rady. Poinformował, że Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej 

Woli wskazał swojego przedstawiciela/ reprezentanta do składu Zespołu Wiceprezesa Sądu 

Pana Grzegorza Wolaka. Następnie poprosił o zgłaszanie pozostałych kandydatur do składu 

Zespołu. 

Radny Zenon Sagan zgłosił kandydaturę: Przewodniczącego Rady Gminy, natomiast 

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Sekretarza Gminy Martę Pawleniak.  

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Zespołu. Przewodniczący 

Rady Gminy zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów i poddał go pod głosowanie, 

w wyniku którego został przyjęty przez radnych jednogłośnie.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania zostali wybrani w skład komisji. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr X/60/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 17.  

Projekt w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Pysznica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 

dnia 1 września 2019 roku przedstawił Zastępca Wójta Witold Pietroniec.  

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr X/61/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 18.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach: 
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 Przewodniczący Rady poinformował o skardze na działalność Wójta Gminy Pysznica, 

która wpłynęła do Rady Gminy, zostanie ona zostanie przekazana do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. Komisja rozezna temat i przygotuje opinię. Przewodniczący 

dodał, że tą sprawa rada zajmie się na następnej sesji.  

W dyskusji głos zabrał radny Marek Bis pytając, od kogo wpłynęła ta skarga. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że od mieszkańców gminy Pysznica 

z miejscowości Krzaki.  

 

Ad 19.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady X sesji 

o godz. 18:35. 

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 

 


