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PROTOKÓŁ NR XLIII/2022 

z XLIII SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 20 kwietnia 2022 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, Sesja 

Rady Gminy Pysznica odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość w formie wideokonferencji. W związku z uzasadnionym wnioskiem, obrady odbyły 

się w trybie hybrydowym - radna Aleksandra Kuziora uczestniczyła w sesji w trybie zdalnym. 

 

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 2021 rok dla Gminy Pysznica. 

6. Podjęcie uchwały  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pysznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  świadczenia pieniężnego 

z tytułu zapewnienia  zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego 

o zniesienie urzędowych nazw miejscowości i ich części. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pysznica do dokonywania 

zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji 

zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa       

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

2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Pysznica.  

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 15:00 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie odczytanej 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. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie. 
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Ad 2. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego 

Rady Gminy. Protokół w wyniku głosowania imiennego został przyjęty przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 3. 

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

Łukasz Bajgierowicz.  

W tym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (9): 

 Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie 

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań 

w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, a także do wydawania w tych 

sprawach decyzji administracyjnych. 

 Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 

ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu 

Przeciwdziałania CIVID-19 na realizację zadania pod nazwą „Korpus Wsparcia 

Seniorów”. 

 Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy Oceniającej 

Komisji. 

 Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

 Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.   

 Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 

utworzenia oddziału przygotowawczego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Pysznicy. 

 

Wójt w wystąpieniu: 

 poinformował o podpisaniu następujących umów: 

o umowa z Firmą Produkcyjno Handlowo Usługową „Energoserwis” Justyna 

Trawińska na zadanie dobudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Pysznica.  
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o umowa z firmą Krajowa Agencja Rozwoju Efektywności Technicznej na 

wykonanie audytu oświetlenia ulicznego w związku ze złożonym do 

„Polskiego Ładu” wnioskiem na kompleksową modernizację oświetlenia 

ulicznego w gminie Pysznica.  

o umowa z firmą Robert Mączka - Usługi Projektowe i Obsługa Inwestycji na 

wykonanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku Świetlicy 

Wiejskiej w sołectwie Sudoły”.  

o umowa z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w związku ze złożonym 

wnioskiem na wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnym 

poszerzeniem powierzchni asfaltu oraz wykonaniem oświetlenia na ul. 

Błogosławionej Karoliny Kózkówny, a także dwóch odcinków drogi, wraz 

z ciągiem rowerowym na ul. Komunalnej.  

 poinformował o przebiegu postępowań przetargowych: 

o 8 kwietnia 2022 roku wybrano ofertę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie – „Budowa Świetlicy Wiejskiej 

w Miejscowości Chłopska Wola, 

o 8 kwietnia 2022 roku został wybrany wykonawca na przebudowę dróg 

wewnętrznych, 

o 8 kwietnia 2022 roku wybrano ofertę na drugą część przetargu dotyczącego 

przebudowy budowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w obrębie Jastkowice - drugi etap drogi na Radeczynę, 

 poinformował o złożeniu wniosku do Ministerstwa Sportu na przebudowę kompleksu 

sportowego w Jastkowicach w zakresie wymiany nawierzchni na boisku ze sztuczną 

trawą, wymiany bramek oraz całego ogrodzenia na tym kompleksie, 

 poinformował, o dofinansowaniu w kwocie 2 144 275,00zł w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg dla gminy Pysznica,  

 poinformował o terminie składania wniosków na pomoc w transporcie w zakresie 

usuwania azbestu, 

 poinformował o zaplanowanej Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych 

w zakresie budowy drogi S-74,  

 poinformował o decyzji środowiskowej dotyczącej drogi wojewódzkiej 855 i budowy 

mostu na Sanie, 

 poinformował o informacji ze Starostwa o wybraniu projektanta do zadania 

przebudowy drogi powiatowej 1020R przez miejscowość Brandwica oraz 

o współfinansowaniu tego projektu, 

 poinformował o zmianie systemu nadawania darmowej nadziemnej telewizji cyfrowej 

w województwie podkarpackim, 

 poinformował o wspólnej inwestycji z powiatem Stalowowolskim polegającej na 

przebudowie dróg powiatowych w miejscowości Pysznica oraz Krzaki, 

 poinformował o zorganizowanym 9 kwietnia 2022 roku transporcie z pomocą dla 

gminy Bóbrka w Ukrainie oraz podziękował darczyńcom i osobom zaangażowanym 

w organizację transportu z pomocą.  
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Ad 4.  

Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek 

przedstawione zostały w następującej kolejności: 

1. Sprawozdanie Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy. 

2. Sprawozdanie Dyrektora Przedszkola w Pysznicy. 

3. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy. 

4. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy ze względu na 

nieobecność kierownika sprawozdanie zostało szczegółowo omówione a posiedzeniu 

Komisji w dniu 19 kwietnia 2022 roku. 

Sprawozdania zostały przyjęte przez radnych.  

Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

 

Ad 5.  

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla gminy Pysznica została przedstawiona 

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

wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa 

i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Pysznica oraz Komisji Budżetu, Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego i Oświaty Rady Gminy Pysznica. Podczas sesji Rady uzupełnienia 

oceny dokonał Stanisław Paleń. Ocena zasobów została przyjęta przez radnych jednogłośnie 

Przedmiotowa ocena wraz z uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pysznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  świadczenia 

pieniężnego z tytułu zapewnienia  zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy został 

przedstawiony przez Pana Stanisława Palenia – pracownika OPS w Pysznicy. 

Uchwała Nr XLIII/319/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zniesienie urzędowych nazw 

miejscowości i ich części przedstawiła Pani Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

Uchwała Nr XLIII/320/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 8. 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pysznica do dokonywania zmian 

w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa przedstawiła Pani Grażyna Ożga Skarbnik Gminy 

Uchwała Nr XLIII/321/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 
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Ad 9. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale  budżetowej Gminy Pysznica na rok 2022 

przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Uchwały Nr XLIII/322/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie 

 

Ad 10.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Uchwała Nr XLIII/323/2022 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 11. 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Radny Rafał Tofil poinformował o konieczności wykonania odwodnienia na ul. 

Strażackiej przy budynku Straży Pożarnej gdzie po opadach deszczu tworzy się 

rozlewisko. Radny zwrócił się również z prośbą o zgłoszenie do powiatu konieczności 

uzupełnienie poboczy na odcinku drogi powiatowej od Pysznicy do Kłyżowa. Radny 

poruszył też temat potrzeby wymiany nawierzchni na boisku sportowym w Kłyżowie. 

 Przewodniczący Rady Krzysztof Skrzypek również zgłosił potrzebę wystąpienia do 

Starostwa Powiatowego z wnioskiem o uzupełnienie ubytków nawierzchni na drodze 

powiatowej – ul. Mickiewicza w Jastkowicach. 

 Radny Zygmunt Cholewiński zgłosił konieczność poprawy odwodnienia na drodze 

powiatowej - ul. Tysiąclecia w Jastkowicach, gdzie także po opadach tworzy się 

rozlewisko, a istniejące odwodnienie nie odprowadza nadmiaru wody. 

 Sołtys Janusz Bąk zgłosił potrzebę naprawy uszkodzonych blach na kanałach 

odwadniających przy ul. Jaśminowej. Do tego tematu odniósł się Wójt Gminy. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLIII sesji  

o godz. 16:31. 

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:  

 

Małgorzata Gomółka    Krzysztof Skrzypek  

 

 


