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I. WSTĘP 
         

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym przedkładam Państwu Raport o stanie Gminy 

Pysznica za rok 2020.  

Ubiegły rok był dla naszej lokalnej społeczności czasem próby i 

mierzenia się z nowymi wyzwaniami, jakie postawiła przed nami 

epidemia koronawirusa. Zmuszeni zostaliśmy do zminimalizowania 

kontaktów społecznych, w związku z czym niewiele w minionym roku 

odbyło się spotkań, wydarzeń sportowych i kulturalnych.  

Mimo wielu trudności związanych z zaistniałą sytuacją 

utrzymaliśmy wysokie tempo inwestycji i prowadzonych w gminie modernizacji. Wspólnym 

mianownikiem działań inwestycyjnych podejmowanych przez gminę Pysznica było podnoszenie 

poziomu życia mieszkańców. Realizowaliśmy również ważne projekty społeczne i gospodarcze 

skierowane do wszystkich grup mieszkańców - od najmłodszych, po najstarszych. 

W tym miejscu chciałbym przekazać wyrazy uznania i podziękowania przedstawicielom rządu 

i administracji rządowej z naszego regionu, władzom wojewódzkim, powiatowym, Radnym Rady 

Gminy Pysznica, sołtysom, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, 

druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeniom,   także wszystkim tym, których nie 

sposób tu wymienić, a przyczynili się do rozwoju Naszej Gminy. 

Podstawą opracowania niniejszego raportu były dokumenty sporządzone przez jednostki 

organizacyjne gminy, pracowników urzędu, a także inne instytucje prowadzące swą działalność na 

terenie Gminy Pysznica. Koordynatorem prac nad raportem była Sekretarz Gminy Pysznica – Pani 

Marta Pawleniak. 

Mam nadzieję, że przedstawiony Raport pozwoli Państwu uzyskać pełny obraz rozwoju 

Gminy Pysznica i stanie się podstawą do jeszcze większej konsolidacji wspólnych działań i dążeń na 

rzecz budowy silnej i dostatniej przyszłości Naszej Małej Ojczyzny.  

 

Z poważaniem  

                       Łukasz Bajgierowicz 

                     Wójt Gminy Pysznica 
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II. OGÓLNA CHARAKTERSTYKA 
 

Położenie i powierzchnia 
 

Gmina Pysznica to gmina wiejska. Położona jest w południowo-wschodniej części Polski,              

w centrum Kotliny Sandomierskiej, gdzie wydzielono dwie jednostki niższego rzędu tj.: mezoregion 

Równiny Biłgorajskiej i Dolnego Sanu. Równina Biłgorajska rozciąga się w centralnej i wschodniej 

części gminy, natomiast w południowej i zachodniej części znajduje się Dolina Dolnego Sanu. Przez 

teren Gminy Pysznica przepływa rzeka San z prawym dopływem rzeką Bukowa. Obszar Gminy Pysznica 

charakteryzuje się lekką pagórkowatością, różnice wysokości w terenie wahają się między                      

155-189 m n.p.m.   

Pod względem administracyjnym Gmina Pysznica należy do województwa podkarpackiego, 

powiatu stalowowolskiego. Graniczy od południa z gminami Nisko i Ulanów (powiat niżański), od 

wschodu z gminą Jarocin (powiat niżański) od północy z gminą Zaklików (powiat stalowowolski) od 

zachodu z gminami Stalowa Wola oraz Radomyśl nad Sanem. Północno-wschodnia granica Gminy 

Pysznica jest również granicą powiatu stalowowolskiego i województwa podkarpackiego. Na tym 

odcinku gmina Pysznica graniczy z gminami Potok Wielki, Modliborzyce oraz Janów Lubelski 

położonymi na terenie powiatu janowskiego w województwie lubelskim. 

Powierzchnia Gminy Pysznica wynosi 147,82 km2, co stanowi 0,82% powierzchni 

województwa oraz 17,75% powierzchni powiatu stalowowolskiego.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zdjęcie 1 Położenie Gminy Pysznica w powiecie 
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W skład Gminy Pysznica wchodzą następujące miejscowości: Brandwica (w tym Bąków), 

Chłopska Wola, Jastkowice, Kłyżów, Krzaki, Pysznica, Słomiana i Studzieniec, liczące łącznie 11 307 

mieszkańców. Ilość gospodarstw domowych w gminie wynosi 3 791, natomiast średnia gęstość 

zaludnienia wynosi 76,5 osoby na 1 km2. Podstawowym typem zabudowy na obszarze gminy jest 

zabudowa siedliskowa dla ludności związanej z rolnictwem i powiązana z budownictwem 

jednorodzinnym. 

 

Wykres 1 Liczba mieszkańców Gminy Pysznica z podziałem na poszczególne miejscowości w latach 2018 / 2020 
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Władze Gminy 
 

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 169 ust. 1 

Konstytucji RP jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem 

organów stanowiących i wykonawczych. W Gminie Pysznica  organem stanowiącym jest Rada Gminy 

Pysznica, a jej działanie wspomagają cztery stałe komisje tj.: Komisja Rewizyjna; Komisja Budżetu, 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty; Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Bezpieczeństwa i Planowania Przestrzennego oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. W skład Rady 

Gminy Pysznica wchodzi 15 radnych, którzy zostali wybrani przez mieszkańców w drodze 

demokratycznych wyborów na 5-letnią kadencję: 2018-2023. Skład Rady Gminy Pysznica: 

Skrzypek Krzysztof Przewodniczący Rady Gminy 

Sagan Zenon Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Cholewiński 
Zygmunt 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Haliniak Krzysztof Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Tofil Rafał 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego i Oświaty 

Szawara Andrzej 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Bezpieczeństwa i Planowania Przestrzennego 

Kuziora Aleksandra Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Bąk Karolina Radna Rady Gminy 

Tkacz Magdalena Radna Rady Gminy 

Dybka Jacek Radny Rady Gminy 

Oprych Tomasz Radny Rady Gminy 

Bis Marek Radny Rady Gminy 

Kuśmider Kamil Radny Rady Gminy 

Gajda Janusz Radny Rady Gminy 

Trzuskot Artur Radny Rady Gminy 

Tabela 1 - Skład Rady Gminy Pysznica na kadencję 2018 / 2023 
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Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym w gminie 

jest Wójt, który kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest 

zwierzchnikiem pracowników Urzędu Gminy oraz Kierowników Gminnych Jednostek 

Organizacyjnych. Do zadań Wójta należy w szczególności: 

 

✓ opracowywanie strategii i programów rozwoju 

✓ gospodarowanie mieniem komunalnym  

✓ wykonywanie budżetu 

 

W Gminie Pysznica funkcję Wójta sprawuje od roku 2018  

 

Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizacje spoczywających na gminie zadań 

własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami 

administracji rządowej, zadań publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień. 

W skład kierownictwa urzędu wchodzą: 

Pietroniec Witold 
Zastępca Wójta Gminy 

Pysznica 
Kieruje referatem ds. Inwestycji i 

Zamówień Publicznych 

Pawleniak Marta Sekretarz Gminy Pysznica Kieruje referatem ds. Organizacyjnych 

Ożga Grażyna Skarbnik Gminy Pysznica 
Kieruje referatem ds. Finansów i 

Budżetu 

Krudys Angelika 
Zastępca Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego 
Stanowisko samodzielne 

Kuziora Beata Kierownik 
Kieruje referatem ds. Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska 

Pawelic Celestyna Kierownik 
Kieruje referatem ds. Podatków i 

Opłat 

Tabela 2 - Skład kierownictwa Urzędu Gminy Pysznica 

Na koniec grudnia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Pysznicy zatrudnionych było 39 osób. Na 

mocy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, zatrudniono 4 osoby w ramach robót publicznych 

na okres 6 lub 5 miesięcy (od maja do października oraz od sierpnia do grudnia), a 4 osoby rozpoczęły 

sześciomiesięczny staż w Urzędzie Gminy w Pysznicy – dwie osoby od czerwca, pozostałe od sierpnia 

i października. 

Pracownicy urzędu uczestniczą w wielu szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

Wójt, skarbnik, sekretarz oraz inni pracownicy należą odpowiednio do Podkarpackiego Forum 

Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia, Podkarpackiego Forum Skarbników, 

Podkarpackiego Forum Sekretarzy i innych, które działają przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Podkarpackiego Ośrodka Samorządu terytorialnego w Rzeszowie. 

 

 

Łukasz Bajgierowicz 
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Schemat Graficzny Struktury Organizacyjnej Urzędu Gminy Pysznica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostki pomocnicze gminy 
 

Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa, na czele których stoją sołtysi. Gmina Pysznica 

podzielona jest na dziesięć sołectw: Bąków, Brandwica, Chłopska Wola, Jastkowice, Kłyżów, Krzaki – 

Słomiana, Olszowiec, Pysznica, Studzieniec i Sudoły. Sołectwa tworzą strukturę społeczno-

terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie 

wykonywanie jej zadań. Organami sołectwa są: 

✓ zebranie wiejskie  – organ uchwałodawczy 

✓ sołtys    – organ wykonawczy 

✓ rada sołecka   – organ doradczy wspomagający sołtysa 

Sołectwa organizują i wspierają przedsięwzięcia swoich mieszkańców, zmierzające                       

w szczególności do poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, rozwoju 

oświaty, kultury i sportu, poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury, poprawy warunków 

sanitarnych, ochrony środowiska i przyrody, kształtowania postaw patriotyzmu lokalnego, 

tworzenia więzi lokalnych i pomocy sąsiedzkiej czy wyzwalania inicjatyw lokalnych. 

 

 

WÓJT 

Samodzielne 

stanowisko ds. 

Obywatelskich i USC 

Samodzielne stanowisko ds. 

zarządzania kryzysowego, 
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stanowisko             

Radca Prawny 

Referat Podatków      

i Opłat 

Referat Finansów    
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i Zamówień 
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Z-ca Wójta Skarbnik Sekretarz 
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Przestrzennej i Ochrony 
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W realizacji w/w przedsięwzięć sołectwa współdziałają z organami Gminy Pysznica. 

 

Jednostki pomocnicze w Gminie Pysznica 

Sołectwo Sołtys 

Bąków Zięba Dorota 

Brandwica Faraś Krzysztof 

Chłopska Wola Skrzypek Krzysztof 

Jastkowice Pyz Czesław 

Kłyżów Pelic Piotr 

Krzaki-Słomiana Kłyza Stanisław 

Olszowiec Kapuściński Jakub 

Pysznica Bąk Janusz 

Studzieniec Kata Mirosław 

Sudoły Oprych Tomasz 

Tabela 3 - Jednostki pomocnicze w Gminie Pysznica 

 

Jednostki organizacyjne gminy 
 

Jednostki organizacyjne Gminy Pysznica to jednostki utworzone do realizacji zadań gminy, 

których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków 

racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców          

w życiu wspólnoty. 

 

Jednostki organizacyjne w Gminie Pysznica 

Nazwa Stanowisko 

Urząd Gminy Pysznica Wójt Łukasz Bajgierowicz 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach Dyrektor Bogdan Dziuba 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie Dyrektor Bożena Kapuścińska 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach Dyrektor Monika Kłykocińska 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy Dyrektor Władysław Szpunar 

Przedszkole w Pysznicy Dyrektor Dorota Dąbrowska 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy Kierownik Artur Mierzwa 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy Kierownik Teresa Kudłacik 

Tabela 4 - Jednostki organizacyjne w Gminie Pysznica 
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III. DEMOGRAFIA, BEZROBOCIE 
 

Liczba i struktura ludności 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminie Pysznica zameldowanych było 11 307 osób. 

Dostrzegalna jest niewielka przewaga procentowa kobiet (51,15%) nad mężczyznami (48,85%)           

w strukturze mieszkańców. Jest to tendencja ogólnopolska. Ostatnie lata przynoszą sukcesywny 

wzrost liczby osób zameldowanych na terenie gminy Pysznica. W 2017 roku było to 11 011 

mieszkańców, w 2018 roku 11 120, w 2019 roku 11 228, a w ubiegłym roku 11 307. W porównaniu 

do roku 2019 nastąpił wzrost liczby mieszkańców o 79 osób – 50 mężczyzn i 29 kobiet. 

 

Wykres 2 Liczba mieszkańców Gminy Pysznica z podziałem na płeć w latach 2017 / 2020 

Na terenie gminy Pysznica nie jest zauważalna tendencja tzw. starzenia się społeczeństwa. 

Oznacza to, że liczba osób w wieku poprodukcyjnym jest mniejsza niż liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym. Mężczyźni osiągają wiek poprodukcyjny kończąc 65 lat, kobiety 60 lat. Na dzień 

31 grudnia 2020 roku, 1 098 kobiet oraz 1 082 mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym zamieszkiwało 

gminę Pysznica, natomiast w wieku poprodukcyjnym  1 274 kobiet i 658 mężczyzn. A zatem na 2 180 

mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym przypada 1 932 mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. 

Największa grupa mieszkańców była w wieku produkcyjnym – łącznie 7 195 osób z czego 3 415 to 

kobiety, a 3 780 mężczyźni. Tendencja ta utrzymuje się już od wielu lat, nie występują znaczące skoki 

w danych statystycznych.  

W ostatnich latach saldo migracji na terenie gminy Pysznica jest dodatnie. Odnotowano 

łącznie 285 nowych zameldowań na pobyt stały i 36 na pobyt czasowy. W 2020 roku wymeldowało 

się 53 osoby, z czego 1 osobę wymeldowano w drodze postępowania administracyjnego. Spośród 

osób, które zameldowały się na terenie gminy Pysznica w 2020 roku największą grupę stanowią te 

w wieku produkcyjnym – łącznie 167 osób, najmniejszą zaś w wieku poprodukcyjnym – 9 osób. 
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Wykres 3 Mieszkańcy Gminy Pysznica z podziałem na płeć oraz wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny wg stanu na 
dzień 31.12.2020 roku 

 

Na podstawie danych z rejestru mieszkańców stwierdzono, że w roku 2020 nastąpił dodatni 

przyrost naturalny. Urodziło się 96 dzieci: 44 dziewczynki oraz 52 chłopców. Jeżeli chodzi o zgony         

w 2020 roku odnotowano ich 89. Zmarło 46 kobiet i 43 mężczyzn.  

 

Wykres 4 Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Pysznica w ostatnim dziesięcioleciu 

Z roku na rok, zauważalny jest spadek liczby zawieranych związków małżeńskich. Według 

ewidencji Urzędu Stanu Cywilnego w 2020 roku zarejestrowano 79 małżeństw. Dla porównania           

w roku 2019 było ich 94, natomiast dwa lata wcześniej 107. Jeżeli chodzi o statystyki rozwodów,         

w roku 2020 było ich 22, o siedem mniej niż w roku poprzednim i o dwa mniej w porównaniu do     

2018 roku.  
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Bezrobocie 
 

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,2%,                           

w województwie podkarpackim 9,1%, w powiecie stalowowolskim 6,2%, natomiast w Gminie 

Pysznica 2,3%. Na koniec 2020 roku w gminie Pysznica bez pracy pozostawało 232 osoby z czego 124 

to kobiety, a 108 mężczyźni przy czym 42 osoby z prawem do zasiłku, a 190 bez prawa do zasiłku. 

Dla porównania - na dzień 31 grudnia 2019 roku 165 osób z terenu naszej gminy pozostawało 

bezrobotnych, z czego 96 to kobiety. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli 

bez pracy w całym powiecie pozostawało 2078 osób.  

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

Dane na 
dzień 
31.12 

Ogółem 
W tym 
kobiety 

Z prawem do zasiłku 
Bez prawa do 

zasiłku 
Zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy 

Ogółem 
W tym 
kobiety 

Ogółem 
W tym 
kobiety 

Ogółem 
W tym 
kobiety 

2018 203 112 41 19 162 93 6 2 

2019 165 96 30 19 135 77 7 6 

2020 232 124 42 24 190 100 7 6 

Tabela 5 - Bezrobotni mieszkańcy Gminy Pysznica zarejestrowani w PUP w Stalowej Woli w latach 2018 / 2020 

Przedział wiekowy 

Dane na dzień 31.12 18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 i więcej 

2018 30 66 32 29 31 15 

2019 25 45 36 26 22 11 

2020 45 64 58 37 20 8 

Tabela 6 - Struktura bezrobotnych z terenu Gminy Pysznica zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli w poszczególnych 
przedziałach wiekowych, w latach 2018 / 2020 

Wykształcenie 

Dane na 
dzień 31.12 

Wyższe 
Policealne i średnie 

zawodowe 
Średnie 

ogólnokształcące 
Zasadnicze 
zawodowe 

Gimnazjalne         
i poniżej 

2018 30 66 32 29 31 

2019 25 45 36 26 22 

2020 45 64 58 37 20 

Tabela 7 - Poziom wykształcenia osób z terenu Gminy Pysznica zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli                               
w latach 2018 / 2020 

Staż pracy 

Dane na dzień 
31.12 

Do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat 10-20 lat 20-30 lat Powyżej 30 lat 
Bez 

stażu 

2018 30 66 32 29 31 15 15 

2019 25 45 36 26 22 11 11 

2020 45 64 58 37 20 8 8 

Tabela 8 – Liczba bezrobotnych z terenu Gminy Pysznica, zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli, według stażu pracy 
w latach 2018 / 2020 
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IV. INFORMACJE FINANSOWE 
 

Wykonanie budżetu 
 

Budżet Gminy Pysznica na rok 2020 został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą                                 

Nr XVII/109/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.  

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

 

                                              Podstawowe dane budżetowe za rok 2020  

Wyszczególnienie  Plan Wykonanie 

Dochody ogółem 50.093.218,31 zł 54.309.023,50 zł 

- dochody bieżące 49.328.204,37 zł 49.435.650,21 zł 

- dochody majątkowe 765.013,94 zł 4.873.373,29 zł 

Wydatki ogółem 55.109.015,83 zł 52.792.965,26 zł 

- wydatki bieżące 46.324.566,72 zł 44.506.846,66 zł 

- wydatki majątkowe 8.784.449,11 zł 8.286.118,60 zł 

Przychody 7.074.324,39 zł 6.807.647,59 zł 

-Kredyty i pożyczki 5.988.000,00 zł 4.130.500,00 zł 

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa  
w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 

57.272,01 zł 57.272,01 zł 

wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 
ustawy o finansach publicznych  

1.029.052,38 zł 2.619.875,58 zł 

Rozchody 2.058.526,87 zł 2.058.526,87 zł 

Tabela 9 – Podstawowe dane budżetowe za rok 2020 

 

     Porównanie wykonania budżetu  

Wyszczególnienie 2019 rok 2020 rok Zmiana w % 

Dochody  47.264.963,61  zł 54.309.023,50 zł 14,90 

Wydatki 47.070.114,45 zł 52.792.965,26 zł 12,16 

Wynik budżetu 194.849,16 zł 1.516.058,24 zł - 

Tabela 10 – Porównanie wykonania budżetu roku 2020 do 2019 
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Dochody i wydatki budżetu gminy 
 

 

 

 

plan: 50.093.218,31 zł             wykonanie: 54.309.023,50 zł 

 

Wykres 5 Dochody ogółem, porównanie wykonania do planu 

                                                                   Dochody ogółem   

Dział Opis Plan Wykonanie % wykonania 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 88 961,67 110 057,46 123,7 

20 Leśnictwo 10 000,00 17 808,94 178,1 

600 Transport i łączność 519 021,09 519 549,99 100,1 

700 Gospodarka mieszkaniowa 234 996,26 292 420,16 124,4 

750 Administracja publiczna 147 169,52 133 870,77 91,0 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

97 907,00 97 557,00 99,6 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
25 111,00 24 801,31 98,8 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

13 240 804,76 13 585 719,07 102,6 

758 Różne rozliczenia 14 800 251,93 18 972 316,68 128,2 

801 Oświata i wychowanie 1 701 017,09 1 705 838,78 100,3 

852 Pomoc społeczna 640 380,00 591 130,63 92,3 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 56 445,38 56 445,38 100,0 

855 Rodzina 16 289 244,51 16 164 214,21 99,2 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
1 694 483,10 1 561 834,83 92,2 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84 625,00 11 767,00 13,9 

926 Kultura fizyczna 462 800,00 463 691,29 100,2 

 OGÓŁEM: 50 093 218,31 54 309 023,50 108,4 

Tabela 11 Ogólne dochody 

 

plan

wykonanie

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

MLN

108,42%

100%

Dochody ogółem 
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  Dochody majątkowe stanowiły 8,97% dochodów gminy. Dominowały w nich środki 
pozyskane z funduszy celowych, m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej (Sportowa Polska).  

  Najwyższy udział w dochodach gminy mają dotacje celowe, które w 2020 roku wyniosły 
23.244.037,22 zł, co stanowi 42,80% kwoty dochodów. Dochody własne stanowią 30,16%,  
a subwencje z budżetu państwa 27,04%. 

 

 

 

91.03%

8.97%

dochody bieżące dochody majątkowe

Wykres 6 Porównanie planu dochodów do ich wykonania (według działów) 

Wykres 7 Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem 
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 Wykonanie dochodów 2020 roku 

Lp. Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 

1. Dochody własne 16.037.932,83 zł 16.378.412,28 zł 102,12 

2. Subwencje z budżetu państwa 14.686.574,00 zł 14.686.574,00 zł 100 

3. Dotacje celowe 19.368.711,48 zł 23.244.037,22 zł 120 

 Ogółem: 50.093.218,31 zł 54.309.023,50 zł 108,40 
Tabela 12 – Wykonanie dochodów w 2020 roku 

 

 

plan: 55.109.015,83 zł             wykonanie: 52.792.965,26 zł 

Wykres 8 – Wydatki ogółem, porównanie wykonania do planu 

 

Wykres 9 – Porównanie planu wydatków do ich wykonania (według działów) 

 

 

Wydatki ogółem 

plan

wykonanie

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

MLN

95,80%

100%
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                                                          Wydatki ogółem            

Dział Opis Plan Wykonanie % wykonania 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 280 533,30 3 128 995,04 95,4 

20 Leśnictwo 27 350,00 27 285,60 99,8 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
224 708,24 181 692,84 80,9 

600 Transport i łączność 3 456 133,72 3 003 865,64 86,9 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 290 000,00 1 270 941,99 98,5 

710 Działalność usługowa 57 368,67 52 918,68 92,2 

720 Informatyka 22 615,38 20 920,07 92,5 

750 Administracja publiczna 4 251 106,41 3 996 742,70 94,0 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

97 907,00 97 557,00 99,6 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
478 471,00 458 912,07 95,9 

757 Obsługa długu publicznego 65 000,00 49 257,73 75,8 

758 Różne rozliczenia 288 413,80 234 614,00 81,3 

801 Oświata i wychowanie 15 541 746,75 14 861 742,73 95,6 

851 Ochrona zdrowia 204 063,94 144 726,00 70,9 

852 Pomoc społeczna 2 097 615,00 1 914 561,78 91,3 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 630 641,00 587 052,20 93,1 

855 Rodzina 16 573 684,51 16 412 517,22 99,0 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
3 805 641,49 3 684 978,58 96,8 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
1 720 614,99 1 697 986,60 98,7 

926 Kultura fizyczna 995 400,63 965 696,79 97,0 

  OGÓŁEM: 55 109 015,83 52 792 965,26 95,8 

Tabela 13 – Wydatki ogółem, wykonanie według działów 
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Wykres 10 – Udział procentowy poszczególnych działów w wydatkach wykonanych 

W strukturze wydatków największy udział miały wydatki związane z oświatą i wychowaniem 

(28,15%) oraz rodziną (31,09%). Inne z działów, które w znacznym stopniu uczestniczą w wydatkach 

gminy to transport i łączność (5,69%), a także administracja publiczna (7,57%), rolnictwo i łowiectwo 

(5,93%) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,98%). 

 

Wykres 11 – Udział wydatków majątkowych i bieżących w wydatkach ogółem 

84.30%

15.70%

wydatki bieżące wydatki majątkowe
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Wydatki majątkowe wiązały się głównie z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi gminy. 

Stanowiły one 15,70% ogólnej kwoty wydatków. Spośród wydatków majątkowych największe kwoty 

zostały przeznaczone na przebudowę dróg na terenie gminy oraz budowę infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, a także zakup nieruchomości. Ponadto znaczne środki wykorzystano na rozwój 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz na dobudowę oświetlenia ulicznego. 

Analiza poziomu zadłużenia 
 

  Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2020 r. 

wyniosło 5.529.500,00 zł. W 2020 roku zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2 030 000,00 zł z możliwością 50% 

umorzenia oraz kredyt długoterminowy w kwocie 2 100 500,00 zł. Termin ich spłaty upływa w 2030 

roku.  

  Miernikiem kondycji finansowej gminy jest wynik operacyjny, czyli różnica między dochodami 

bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu. W roku 2020 wynik bieżący był dodatni, zatem art.242 

ustawy o finansach publicznych nie został naruszony. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

wynika, że wskaźnik z art.243 został spełniony, co przedstawiono na wykresie. 

 

 

Wykres 12 – Analiza graficzna danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej 

  Powyższy wykres obrazuje dopuszczalny, maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań 

finansowych (linia niebieska). Dodatkowo na wykresie uwzględniono poziom spłaty rat i kosztów 

obsługi długu przez gminę, wynikających z zaciągniętych do tej pory pożyczek i kredytów 

długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach (linia pomarańczowa). 
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Fundusz sołecki 
 

Sołectwo Rodzaj wydatku Wykonanie [zł] 

Bąków 
Dokonano zakupu i montażu urządzeń na siłownię 

zewnętrzną oraz zagospodarowanie terenu. Wykonano 
porządkowanie terenu na placu zabaw 

12 690,76 

Brandwica 
Przeprowadzono remont piwnic w Domu Wiejskim 

oraz wykonano projekt zagospodarowania terenu przy 
placu OSA 

30 087,08 

Chłopska 
Wola 

Zakupiono materiały do remontu urządzeń na placu 
zabaw oraz wykonano prace montażowe (huśtawka 

wraz z zestawem zabawowym ze zjeżdżalnią). 
Wymieniono lampę oświetlającą plac zabaw na              

lampę LED 

13 189,83 

Jastkowice 
Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. 3-go Maja 
oraz remont drogi transportu rolnego od ul. Bukowa w 

kierunku  ul. Podborek 
35 648,20 

Kłyżów 

Zaprojektowano i wykonano oświetlenie na ul. 
Konopnickiej, wykonano remont drogi transportu 

rolnego oraz wyposażono szatnię na stadionie 
sportowym i zakupiono naczynia kuchenne 

35 648,20 

Krzaki-
Słomiana 

Zakupiono namiot promujący sołectwo wraz z 
wyposażeniem (ławki i stoły) oraz wyposażenie do 

nowo powstałej klasy w szkole (szafki, krzesła i ławki). 
Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego. 

Zorganizowano konkurs „Zadbana Zagroda”, na który 
zakupiono nagrody oraz piknik rodzinny 

35 648,20 

Olszowiec 

Wykonano remont dróg o nawierzchni nietrwałej oraz 
remont przepustu drogowego w ciągu drogi transportu 

rolnego na cieku wodnym Korzonki. Wykonano 
oświetlenie na ul. Sportowej 

27 092,63 

Pysznica 
Wykonano remont dróg transportu rolnego (Ziarny              

i Rędziny), wykonano oświetlenie ul. Sportowej                  
i Kwiatowej oraz zakupiono lodówkę do świetlicy 

35 648,20 

Studzieniec 
Wykonano ogrodzenie działki OSP, zakupiono 

nagłośnienie do świetlicy oraz klimatyzator                        
wraz z montażem 

19 178,73 

Sudoły 
Zaprojektowano i wykonano oświetlenie na ul. 
Głębokiej i Malinowej, doposażono plac zabaw 

21 068,09 

RAZEM: 265 899,92 

Tabela 14 – Przedsięwzięcia zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2020 roku 
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Podatki 
 

Jednym z ważniejszych, a jednocześnie trudniejszych zadań gminy jest naliczanie oraz pobór 

podatków determinujących możliwości realizacji zadań bieżących oraz realizację inwestycji na 

terenie naszej Gminy. Rokrocznie Gmina wydaje ok. 6200 decyzji podatkowych. Proces ten jest 

wspierany przez sołtysów, którzy dostarczają większość decyzji podatkowych na terenie gminy                

i pobierają znaczącą część podatków lokalnych.  

W 2020 roku w sprawach podatkowych wydano następującą liczbę decyzji:  

✓ w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – 5 844 szt. 

✓ w sprawach umorzenia zobowiązań – 10 szt., na łączną kwotę 7 557,60 zł 

✓ w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 163 szt. 

Najwyższą wartość wpływów z tytułu podatków od osób fizycznych stanowi podatek od 

nieruchomości, którego wielkość kształtuje się na poziomie 66,69 % (w roku 2019 udział ten wynosił 

65,76 %).  

Osoby fizyczne 

Podatek 2018 2019 2020 

od nieruchomości 1 087 203,05 zł 1 228 235,24 zł 1 244 715,78 zł 

leśny 28 284,15 zł 27 717,10 zł 27 476,77 zł 

rolny 351 684,17 zł 353 856,54 zł 351 229,75 zł 

od środków transportowych 241 144,25 zł 257 921,87 zł 243 188,80 zł 

Razem: 1 708 315,62 zł 1 867 730,75 zł 1 866 611,10 zł 

Tabela 15 – Wpływy z podatków od osób fizycznych w latach 2018 / 2020 

 

Również w przypadku  wpływów z tytułu podatków od osób prawnych znaczące są wpłaty       

z tytułu podatku od nieruchomości, którego udział w całości wpływów od osób prawnych stanowi 

74,94 % (w roku 2019 było to 73,45 %). Drugi pod względem wysokości wpływów do budżetu jest 

podatek leśny, stanowiący 24,01 % wpływów (za rok 2019 było to 24,30 %) 

Osoby prawne 

Podatek 2018 2019 2020 

od nieruchomości 829 491,10 zł 862 948,74 zł 905 532,23 zł 

leśny 295 375,60 zł 285 476,30 zł 290 045,10 zł 

rolny 2 570,00 zł 2 592,00 zł 2 647,00 zł 

od środków transportowych 9 279,00 zł 23 815,00 zł 10 141,00 zł 

Razem: 1 136 715,70 zł 1 174 832,04 zł 1 208 365,33 zł 

Tabela 16 – Wpływy z podatków od osób prawnych w latach 2018 / 2020 
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Zmiany w strukturze wpływów z tytułu poszczególnych podatków za ostatni rok nie uległy 

znacznym zmianom, co przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 13 – Podatek od osób fizycznych w latach 2018 / 2020 

 

Wykres 14 – Podatek od osób prawnych w latach 2018 / 2020 

Nieuniknionym składnikiem podatków są również zaległości podatkowe. Największe 

zaległości w podatkach odnotowane są w przypadku podatku od nieruchomości. Nastąpił jednak 

znaczny spadek w porównaniu do roku 2019. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych wynosiły 123 009,89 zł w 2019 roku, a w 2020 roku zmniejszyły się do kwoty              

116 927,16 zł. Zmalały również zaległości w podatku rolnym o ok. 11,13 % w porównaniu do            

2019 roku. Nieznacznie wzrosły natomiast zaległości w podatku leśnym  o ok. 0,77 %. Zaległości 

z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszyły się z kwoty 4 627,00 zł w 2019 roku 

do kwoty 3 789,17 zł w 2020 roku. Zauważyć należy, że zaległości z tytułu podatków nie powstały     

w 2020 roku, lecz na przestrzeni ostatnich lat. Znaczny spadek zaległości podatkowych jest wynikiem 

skutecznej egzekucji jak i utworzenia w 2019 roku stanowiska ds. egzekucji podatków i opłat. Należy 

nadmienić, że pracownicy merytoryczni na bieżąco podejmują działania prawne zmierzające do 

ściągnięcia zaległości od dłużników wystawiając w 2020 roku 953 upomnień i sporządzając                      

79 tytułów wykonawczych skierowanych do organu egzekucyjnego. 

Podatek od osób fizycznych

1708 315.62 zł

1867 730.75 zł 1866 611.10 zł

2018 2019 2020

Podatek od osób prawnych

1336 715.70 zł

1174 832.04 zł

1208 365.33 zł

2018 2019 2020
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V. MIENIE GMINY 
 

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków 

oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.  

 

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz 

na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników. Posiadanie mienia 

komunalnego przez gminę pozwala jej działać na własną odpowiedzialność, w tym odpowiadać 

majątkiem za zaciągnięte zobowiązania i realizować zadania do wykonania których samorząd został 

powołany.  

 
 

Lp. 

Wartość inwentarzowa 

Środki trwałe - 
rodzaje 

31.12.2019 r. Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2020 r. 

1. Grunty 39 136 098,12 zł 1 214 197,53 zł 417 143,50 zł 39 933 152,15 zł 

2. 

Budynki, lokale  

i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

74 379 602,30 zł 5 965 802,26 zł 9 586 706,50 zł 70 758 698,06 zł 

3. 

Urządzenia 

techniczne  

i maszyny 

993 055,22 zł 15 441,00 zł 5 959,99 zł 1 002 536,23 zł 

4. 
Środki 

transportu 
2  060 085 ,93 zł - - 2  060 085 ,93 zł 

5. 
Inne środki 

trwałe 
1 078 554,16 zł 46 226,00 zł 27 084,05 zł 1 097 696,11 zł 

Razem 117 647 395,73zł 7 241 666,79 zł 10 036 894,04 zł 114 852 168,48zł 

Tabela 17 – Zbiorczy stan majątku, środki trwałe według stanu na dzień 31.12.2020 roku 

 

Warto nadmienić iż Gmina Pysznica na koniec 2020 r. posiadała 19 443 udziałów o wartości 

nominalnej 1000 zł każdy, tj. o łącznej wartości 19 443 000,00 zł w spółce Zakład Gospodarki 

Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Pysznicy. 

 

W skład mienia Gminy Pysznica wchodzą grunty o powierzchni 715,2487 ha, których ogólna 

wartość ustalona na podstawie średnich cen nieruchomości w poszczególnych miejscowościach oraz 

częściowo na podstawie wycen dokonanych przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 

39 933 152,15 zł. Przeważającą część majątku gminy stanowią lasy, inne tereny komunikacyjne oraz 

pastwiska trwałe. Najmniejszą zaś grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. 
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Rodzaj i jednostki miary 

Lp. Nr Nazwa 
Hektary Hektary Hektary 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

1. 010 Grunty orne 43,0428 43,1551 42,4187 

2. 012 Łąki trwałe 19,9064 19,9238 19,9247 

3. 013 Pastwiska trwałe 160,0349 159,0022 158,4894 

4. 014 Grunty rolne zabudowane 0,4369 0,4769 0,3469 

5. 016 Grunty pod rowami 2,2644 2,2644 2,2644 

6. 017 
Grunty zadrzewione i zakrzewione na 

użytkach rolnych 
0,0000 0,0095 0,0095 

7. 018 Nieużytki 5,5091 5,5091 5,5286 

8. 020 Lasy 267,4142 267,5307 267,6993 

9. 021 Grunty zadrzewione i zakrzewione 22,3107 22,3007 22,3007 

10. 030 Tereny mieszkaniowe 0,7393 0,6993 0,5483 

11. 031 Tereny przemysłowe 0,7612 0,7623 0,7612 

12. 032 Inne tereny zabudowane 10,0037 10,0037 10,0337 

13. 033 
Zurbanizowane tereny 

niezabudowane lub w trakcie 
zabudowy 

0,1403 0,1403 0,1403 

14. 034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 9,1093 9,1093 8,9104 

15. 040 Drogi 1,2805 3,0568 7,2917 

16. 042 Inne tereny komunikacyjne 170,4240 169,7105 165,9605 

17. 043 
Grunty przeznaczone pod budowę 

dróg publicznych lub linii kolejowych 
0,0930 0,0930 0,0930 

18. 062 
Grunty pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi 
1,3111 1,3111 1,2611 

19. 070 Tereny różne 0,1900 0,1900 0,1900 

RAZEM 714,9718 715,2487 714,1724 

 Tabela 18 – Zmiany w powierzchniach gruntów komunalnych w latach 2018 / 2020 

Zwiększenia gruntów własnych gminy spowodowane są podziałem działek i aktualizacją 

danych o gruntach komunalnych gminy Pysznica w oparciu o Ewidencję gruntów i budynków 

prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.  
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Zmniejszenie mienia będącego w posiadaniu gminy Pysznica wynika ze sprzedaży działek, 

przejęcia na podstawie decyzji administracyjnych działek na realizację inwestycji drogowej                   

pn. “Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska”, podziału działek i aktualizacji danych o gruntach 

komunalnych gminy Pysznica w oparciu o Ewidencję gruntów i budynków prowadzoną przez 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.  

Poniższe zestawienie w tabeli przedstawia wartość inwentarzową gruntów będących                  

w posiadaniu gminy Pysznica na koniec 2019 roku i 2020 roku z uwzględnieniem zwiększenia                          

i zmniejszenia mienia w roku sprawozdawczym.  

 

Rodzaj i wartość inwentarzowa 

Lp. Nr Nazwa 31.12.2019 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2020 

1. 010 Grunty orne 1 448 223,90 zł 5 700,00 zł 32 424,00 zł 1 421 499,90 zł 

2. 012 Łąki trwałe 645 405,78 zł 1 393,50 zł 0,00 zł 646 799,28 zł 

3. 013 Pastwiska trwałe 4 652 774,08 zł 300 255,55 zł 229 074,50 zł 4 723 955,13 zł 

4. 014 Grunty rolne zabudowane 14 733,90 zł 0,00 zł 3 900,00 zł 10 833,90 zł 

5. 016 Grunty pod rowami 64 788,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 64 788,00 zł 

6. 017 
Grunty zadrzewione i 

zakrzewione na użytkach 
rolnych 

332,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 332,50 zł 

7. 018 Nieużytki 144 747,00 zł 1 987,50 zł 1 500,00 zł 145 234,50 zł 

8. 020 Lasy 8 493 241,50 zł 40 820,88 zł 19 302,50 zł 8 514 759,88 zł 

9. 021 
Grunty zadrzewione i 

zakrzewione 
17 300 125,99 zł 0,00 zł 0,00 zł 17 300 125,99 zł 

10. 030 Tereny mieszkaniowe 29 001,50 zł 720,00 zł 5 163,50 zł 24 558,00 zł 

11. 031 Tereny przemysłowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

12. 032 Inne tereny zabudowane 305 034,50 zł 745 187,60 zł 16 200,00 zł 1 034 022,10 zł 

13. 033 
Zurbanizowane tereny 
niezabudowane lub w 

trakcie zabudowy 
4 910,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 4 910,50 zł 

14. 034 
Tereny rekreacyjno - 

wypoczynkowe 
456 569,26 zł 0,00 zł 6 961,50 zł 449 607,76 zł 

15. 040 Drogi 104 512,24 zł 116 805,00 zł 5 540,00 zł 215 777,24 zł 

16. 042 
Inne tereny 

komunikacyjne 
5 433 922,47 zł 0,00 zł 94 500,00 zł 5 339 422,47 zł 

17. 043 
Grunty przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych 

lub linii kolejowych 
2 325,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 325,00 zł 

18. 062 
Grunty pod wodami 
powierzchniowymi 

stojącymi 
28 800,00 zł 1 327,50 zł 2 577,50 zł 27 550,00 zł 

19. 070 Tereny różne 6 650,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6 650,00 zł 

RAZEM 39 136 098,12 zł 1 214 197,53 zł 417 143,50 zł 39 933 152,15 zł 

 Tabela 19 – Zmiany w gruntach komunalnych w 2020 roku 
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Dochody z mienia gminy Pysznica 
 

Dochody z mienia jednostek samorządu terytorialnego są związane z możliwością 

gospodarowania tym mieniem i czerpania z tego tytułu określonych korzyści. Gmina uzyskała w 2020 

roku dochody z mienia komunalnego, na które złożyły się dochody z tytułu czynszów za wynajem 

lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, opłaty za wieczyste użytkowanie, wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych takich jak grunty i drewno. 

 

Najem nieruchomości 

W 2020 roku nieruchomości gminne były wynajmowane łącznie 15 razy na potrzeby 

organizacji uroczystości rodzinnych czy innych wydarzeń w czasie których spotykała się lokalna 

społeczność. Wpływ za wynajem sal wyniósł 2 398,37 zł netto. W 2020 roku uzyskano również 

dochody: 

✓ z czynszu najmu nieruchomości na cele mieszkaniowe – 831,12 zł netto 

✓ z czynszu najmu nieruchomości z umów długoterminowych – 72 030,67 zł netto 
 

 

 

 

 

 

 

Wykres 15 – Wpływy z najmu nieruchomości w 2020 roku 

Dzierżawa nieruchomości 

 

Gmina Pysznica w 2020 r. oddała w dzierżawę 40 działek o łącznej powierzchni 48,4268 ha,     

z przeznaczeniem pod usługi i użytkowanie rolne. Łączny wpływ do budżetu gminy z tytułu dzierżawy 

nieruchomości na podstawie umów zawartych w 2020 roku i umów dzierżaw długoterminowych 

wyniósł 64 972,83 zł netto.  

Z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Pysznica 

uzyskano dochód w kwocie 63 999,96 zł netto. 

 

Sprzedaż drewna 

 
Wpływy ze sprzedaży drewna w 2020 roku wyniosły 20 097,06 zł netto. 

 

2 398.37 zł 831.12 zł

72 030.67 zł

Wpływy z najmu nieruchomości

najem sal

najem nieruchomości na cele mieszkaniowe

najem nieruchomości z umów długoterminowych
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Sprzedaż nieruchomości 

 

W 2020 roku zostały sprzedane cztery działki gminne za łączną kwotę 98 565,65 zł netto: 

 

 

 

Tabela 20 – Sprzedaż działek gminnych w 2020 roku 

Gmina Pysznica w 2020 roku otrzymała wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie przez 

Skarb Państwa nieruchomości na cele realizacji inwestycji drogi publicznej tj. „Budowa obwodnicy 

Stalowa Wola – Nisko w kwocie 35 408,90 zł netto. 

 

Użytkowanie wieczyste 

 

W 2020 roku wpływy do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 10 344,00 zł 

netto. 

 

Reasumując Gmina Pysznica osiągnęła w 2020 roku dochody z mienia komunalnego                     

o wartości netto 368 648,56 zł. Szczegóły przedstawia poniższy wykres:  

 

 
Wykres 16 – Dochody z mienia Gminy Pysznica w 2020 roku 

 

 

 

 

10 344.00 zł

35 408.90 zł

98 565.65 zł

20 097.06 zł

63 999.96 zł

64 972.83 zł

75 260.16 zł

użytkowanie wieczyste

odszkodowanie

sprzedaż nieruchomości

sprzedaż drewna

dzierżawa infrastruktury wod.-kan.

dzierżawa nieruchomości

najem nieruchomości

Nr działki Miejscowość Powierzchnia (ha) Wartość netto (zł) 

3452/1 Jastkowice 0,35 9 000,00 zł 

2019/26 Kłyżów 0,0979 8 129,27 zł 

2019/24 Kłyżów 0,0406 8 211,38 zł 

55/12 Pysznica 0,1397 73 225,00 zł 
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Zagospodarowanie przestrzenne 
 

Każdego roku wydawana jest bardzo duża liczba decyzji o warunkach zabudowy.                           

W większości dotyczą one budownictwa mieszkaniowego. W 2020 roku wydano 185 decyzji, z czego 

171 dotyczyły zabudowy mieszkaniowej. Wydawane są także decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego (ulicp). Dotyczą one np. budowy/rozbudowy sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej czy gazowej. W 2020 roku wydano 43 decyzji ulicp. 

 

Rok 
Decyzje o warunkach 

zabudowy 
Decyzje ulicp 

2015 133 13 

2016 149 21 

2017 160 37 

2018 154 33 

2019 187 47 

2020 185 43 

Tabela 21 – Wydane decyzje o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego              
w latach 2016 / 2020 

 

Dla obszaru całej gminy sporządzony został dokument planistyczny o nazwie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest on najważniejszym dokumentem 

określającym kierunki polityki przestrzennej prowadzonej przez samorząd.  

Pierwsze studium uchwalone zostało  uchwałą Nr XXXI/275/2002 Rady Gminy Pysznica z dnia 

29 sierpnia 2002 roku. Zmiany do dokumentu wprowadzone zostały uchwałami: 

 

✓  Nr XXI/127/2012 Rady Gminy Pysznica z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia               

I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pysznica 

✓ Nr VI/19/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia II zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica 

✓ Nr XXXV/199/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r.  w sprawie uchwalenia 

III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pysznica 

 

W 2020 roku została podjęta uchwała nr XXIII/149/2020 z dnia 30 września 2020 r.                

w sprawie przystąpienia do IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pysznica. 

Studium jest jedynym dokumentem planistycznym sporządzanym dla obszaru całej gminy.  

 

 

 

 



  
 30 Raport o stanie Gminy Pysznica za rok 2020 

 

Na terenie Gminy Pysznica obowiązują aktualnie ustalenia 7 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które łącznie obejmują teren o powierzchni około 226 hektarów.  

Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

 

✓ uchwała XXIII/202/2001 z dnia 2001-06-29 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastkowice, 

✓ uchwała VII/51/2003 z dnia 2003-06-11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

✓ uchwała VIII/60/2003 z dnia 2003-07-31 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

✓ uchwała IX/47/2015 z dnia 2015-05-28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Wolności, 

Szubargi i Podborek w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica 

✓ uchwała VI/20/2015 z dnia 2015-02-25 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Linia elektroenergetyczna 220 kV” 

✓ uchwała XXXV/198/2017 z dnia 2017-09-20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi, Ziarny    

i Folwarcznej w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica – Etap I 

✓ uchwała XXXV/200/2017 z dnia 2017-09-20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Teren usługowo - produkcyjny”  

 

Ponadto w 2020 r. została podjęta uchwała nr XXIII/150/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług 

sportu i rekreacji w Pysznicy. 
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VI. INWESTYCJE 
 

Zrealizowane działania inwestycyjne 
 

Nadrzędnym zadaniem Gminy Pysznica jest stworzenie, jak najlepszych warunków bytowych 

mieszkańcom. W tym celu Urząd Gminy Pysznica corocznie realizuje szereg inwestycji: drogowych, 

wodno-kanalizacyjnych, oświetleniowych, sportowo-rekreacyjnych i innych.  

Realizowane inwestycje nie tylko wypływają na poprawę jakości życia mieszkańców                         

i zaspokajanie ich potrzeb, ale również na zwiększenie konkurencyjności względem innych gmin 

tworząc dogodne warunki do szeroko rozumianego rozwoju. 

W 2020 roku wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 8 286 118,60 zł, w tym:  

✓ środki własne  - 5 760 345,24 zł 

✓ środki z funduszu sołeckiego stanowiły  - 117 443,81 zł 

✓ środki zewnętrzne stanowiły - 2 408 329,55 zł 

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie 

tabelaryczne: 

Działania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku  

Lp. Nazwa i opis zadania Miejscowość 
Wartość 
zadania           

[zł] 
 

Infrastruktura drogowa  

1 

"Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych" - w ramach 
realizowanego zadania wykonano przebudowę dróg gminnych 

wewnętrznych w miejscowości: Bąków - jeden odcinek o długości 
285 mb, Brandwica - jeden odcinek o długości 284 mb, Jastkowice 
- cztery odcinki o łącznej długości 735 mb, Krzaki - dwa odcinki o 

łącznej długości 626 mb oraz Pysznica - siedem odcinków o łącznej 
długości 1 499 mb. W sumie przebudowano 15 odcinków o łącznej 
długości 3 429 mb. Prace obejmowały: roboty budowlane, nadzór 

inwestorski, dokumentację projektową 

Bąków 
Brandwica 
Jastkowice 

Krzaki 
Pysznica 

1 019 922,19  

2 
"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

obrębie Jastkowice" odcinek o długości 520 mb. 
Jastkowice 87 903,64  

3 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1023R relacji Pysznica - 
Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika" - dotacja dla 
powiatu stalowowolskiego odcinek o długości 755,75 mb. 

Pysznica 189 950,00  

4 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1022R relacji Spokojna - 

Jastkowice w zakresie budowy chodnika" - dotacja dla powiatu 
stalowowolskiego odcinek o długości 608 mb. 

Krzaki 153 925,00  

Łącznie: 1 451 700,83  
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Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna  

5 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów - etap I" - w 
ramach realizowanego zadania wykonano 7 295 mb sieci 

kanalizacji sanitarnej, 3 pompownie sieciowe oraz przyłącza 
ciśnieniowe z pompowniami indywidualnymi w ilości 9 szt.  

Kłyżów 2 637 156,63  

6 
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów - etap II" - 

w ramach realizowanego zadania wykonano 348 mb sieci 
kanalizacji sanitarnej  

Kłyżów 198 778,24  

7 
"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Słotwiny" - w ramach 

realizowanego zadania wykonano 501 mb sieci kanalizacji 
sanitarnej 

Pysznica 124 303,27  

8 
"Rozbudowa sieci wodociągowej" – w ramach realizowanego 

zadania wykonano 530 mb sieci wodociągowej w miejscowości 
Pysznica, ul. Piskorowy Staw oraz 347 mb ul. Wrzosowa 

 Pysznica 159 455,69  

Łącznie: 3 119 693,83  

Infrastruktura sportowo - rekreacyjna  

9 
"Wykonanie nawierzchni boiska na placu zabaw przy ul. Isep w 

Brandwicy" - w ramach realizowanego zadania wykonano 
nawierzchnię boiska o powierzchni 151 m2 

Brandwica 19 926,00  

10 
"Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Jastkowicach, ul. 

Ruda" 
Jastkowice 100 316,61  

11 

" Modernizacja szkolnej infrastruktury 

sportowej w Gminie Pysznica - Remont sali gimnastycznej wraz z 

zapleczem przy PSP w Jastkowicach" 

Jastkowice 430 838,00  

12 

"Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. 3-go Maja w 
Jastkowicach" - w ramach realizowanego zadania wykonano 

ogrodzenie w długości blisko 94 m, zamontowano furtkę i bramę 
przesuwną.  

Jastkowice 60 000,00  

13 
"Wykonanie monitoringów na boiskach Gminnego Centrum 

Sportowo- Rekreacyjnego i Kulturalnego w Pysznicy oraz Orlik w 
Jastkowicach" 

Jastkowice 
Pysznica 

15 200,00  

14 
"Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy PSP w 
Kłyżowie" - w ramach realizowanego zadania wykonano 5 

masztów oświetlających przyszkolne boisko wielofunkcyjne 
Kłyżów 111 911,94  

15 
"Gminne Centrum Sportowo-Rekreacyjne i Kulturalne - plac zabaw 

dla dzieci młodszych - wymiana urządzeń" 
Pysznica 31 844,70  

16 
"Gminne Centrum Sportowo-Rekreacyjne i Kulturalne - plac zabaw 

dla dzieci starszych - wymiana urządzeń" 
Pysznica 17 712,00  

17 
"Centrum Edukacji Ekologicznej Olszynki przy ul. Nowej w Pysznicy 

- zakup urządzeń" 
Pysznica 7 318,50  

18 "Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Studzieńcu" Studzieniec 115 588,29  

19 "Wykonanie monitoringów placów zabaw"  

Brandwica   
Jastkowice    
Studzieniec   

Sudoły 
Pysznica 

24 300,00  

Łącznie: 934 956,04  
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Oświetlenie uliczne  

20 

"Dobudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Pysznica" – w ramach realizowanego zadania wykonano 
oświetlenie w miejscowościach: Bąków (ul. Orzeszkowej, 

Graniczna), Brandwica (ul. Kochanowskiego), Jastkowice (ul. 1000-
lecia, Fedorowskiego, Majdan, Podleśna, Polna, Radeczyna), 
Kłyżów (ul. Konopnickiej), Krzaki (ul. Knieja, Leśna, Zielona), 

Pysznica (ul. Brzozowa, Głęboka, Jedności Narodowej, Kwiatowa, 
Lipowa, Malinowa, Modrzewiowa, Partyzantów, Podlesie, 

Podoręda, Sportowa, Zasanie,) 

 Bąków 
Brandwica 
Jastkowice 

Kłyżów     
Krzaki 

Pysznica  

433 926,14  

21 
"Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. 

Konopnickiej w Kłyżowie" – fundusz sołecki  
Kłyżów 12 893,00  

22 
"Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Krzaki-

Słomiana"– fundusz sołecki 
Krzaki 

Słomiana 
21 283,22  

23 
"Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej w 

miejscowości Pysznica (sołectwo Olszowiec i Pysznica)" – fundusz 
sołecki 

Pysznica 40 000,00  

24 
"Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. 
Głębokiej i Malinowej (sołectwo Sudoły)" – fundusz sołecki 

Pysznica 7 767,59  

Łącznie: 515 869,95  

Budynki użyteczności publicznej  

25 
"Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach i zakup 

wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej" 
Jastkowice 95 000,00  

26 
"Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy 
ul. Wolności 277, w części przeznaczonej na działalność Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Pysznicy" 
Pysznica 461 761,92  

Łącznie: 556 761,92  

Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne  

27 
"Zakup respiratora stacjonarnego Elisa600 dla Szpitala 
Specjalistycznego w Stalowej Woli, przeznaczonego do 

przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej Covid-19" 
/ 44 712,00  

28 
"Zakup pojazdu oznakowanego typu SUW dla Posterunku Policji w 

Pysznicy" 
Pysznica 58 149,00  

29 
"Zakup terenowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP 

w Jastkowicach" 
Jastkowice 32 194,00  

30 
"Zakup zabudowy samochodu operacyjno - rozpoznawczego dla 

OSP w Jastkowicach" 
Jastkowice 10 490,00  

Łącznie: 145 545,00  

Pozostałe  

31 "Budowa ogrodzenia działki w miejscowości Krzaki" Krzaki 19 998,63  

32 "Modernizacja monitoringu wizyjnego w PSP Krzaki Krzaki 15 441,00  

33 
"Wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego na działce 
ewidencyjnej nr 1350 w obrębie ewidencyjnym Pysznica" 

Pysznica 38 157,00  

34 
"Zakup nieruchomości od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pysznicy" 

oraz dz. 184/2, 6259/8, 55/14 i zamiana działek w Pysznicy  
Pysznica 1 106 147,93  

35 
"Wydatki na objęcie udziałów w spółce - wniesienie 200 udziałów 

do ZGK Sp. z o.o. w Pysznicy 
Pysznica 200 000,00  

36 "Wykonanie ogrodzenia działki OSP w Studzieńcu" Studzieniec 10 000,00  

Łącznie: 1 389 744,56  
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Wykonana dokumentacja projektowa  

37 
Opracowanie projektów instalacji fotowoltaicznych dla budynków 

przedszkoli 

Brandwica  
Jastkowice 

Pysznica 
2 398,50  

38 
Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika, ul. 

Sosnowa i Chopina w Jastkowicach 
Jastkowice 7 000,00  

39 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów - etap III Kłyżów 56 000,00  

40 Przebudowa remizo-świetlicy w Kłyżowie Kłyżów 38 130,00  

41 
Aktualizacja dokumentacji dot. termomodernizacji budynków 

szkół w Kłyżowie i Krzakach 
Kłyżów                   
Krzaki 

33 812,00  

42 Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Krzakach Krzaki 8 505,97  

43 
Budowa trzech parkingów w miejscowości Pysznica, w tym 

dokumentacja na budowę miejsc postojowych - działka 
ewidencyjna nr 661 

Pysznica 13 000,00  

44 
Przebudowa drogi gminnej nr 101 227R w zakresie budowy 

chodnika na ul. Kręta 
Pysznica 5 000,00  

45 
Przebudowa drogi gminnej nr 101 218R w zakresie budowy 

chodnika na ul. Podborek 
Pysznica 8 000,00  

Łącznie: 171 846,47  
     

SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH: 8 286 118,60  

Tabela 22 – Działania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku 

 Wydatki inwestycyjne są ważną częścią w zarządzaniu finansami i budżetem gminy. Do 

jednych z najważniejszych zadań Wójta oraz Rady Gminy należy polityka inwestycyjna, jako 

podstawowy czynnik przekształceń w infrastrukturze i rozwoju gospodarczym. W 2020 roku 

inwestycje finansowane były z różnych źródeł: dochody własne, które stanowiły 70,9% całych 

poniesionych kosztów oraz dotacje i pożyczki, których udział stanowił 29,1% kosztów. 

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Pysznica w latach 2016 / 2020 prezentuje 

poniższy wykres. 

 

 

Wykres 15 – Wydatki inwestycyjne w latach 2016 / 2020 
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Galeria wybranych działań inwestycyjnych 
 

Infrastruktura drogowa 

 

Zdjęcie 3 Pysznica ul. Głęboka Zdjęcie 4 Pysznica ul. Szubargi 

Zdjęcie 5 Pysznica ul. Wrzosowa Zdjęcie 6 Jastkowice ul. Poprzeczna 

Zdjęcie 7 Jastkowice ul. Mickiewicza Zdjęcie 8 Brandwica ul. Wałowa 

Zdjęcie 9 Bąków Zdjęcie 10 Studzieniec 
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Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 

 

Infrastruktura sportowo - rekreacyjna 

Zdjęcie 11 Budowa kanalizacji w Kłyżowie 

Zdjęcie 13 Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego  
przy PSP w Kłyżowie 

Zdjęcie 14 Plac zabaw w Studzieńcu 

 

Zdjęcie 18 Gminne Centrum Sportowo-Rekreacyjne i 
Kulturalne wymiana urządzeń 

Zdjęcie 17 Centrum Edukacji Ekologicznej Olszynki - zakup 
urządzeń 

Zdjęcie 12 Przepompownia w Kłyżowie ul. Słoneczna 

Zdjęcie 15 Ogrodzenie placu zabaw w Jastkowicach Zdjęcie 16  Plac zabaw  w Jastkowicach ul. Ruda 
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Oświetlenie uliczne 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 19 Kłyżów ul. Konopnickiej Zdjęcie 20 Pysznica, ul. Sportowa Zdjęcie 21 Pysznica, ul. Kwiatowa 

Zdjęcie 22 Jastkowice ul. 1000-lecia 
Zdjęcie 23 Brandwica                                      
ul. Kochanowskiego 

Zdjęcie 24 Bąków ul. Orzeszkowej 
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Budynki użyteczności publicznej 

 

Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne 

 

 

Pozostałe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 25 Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy 

Zdjęcie 27 Zakup pojazdu dla policji w Pysznicy 
Zdjęcie 28 Zakup pojazdu dla OSP w Jastkowicach 

Zdjęcie 29 Ogrodzenie przy OSP w Studzieńcu 

Zdjęcie 26 Adaptacja Domu Ludowego w Jastkowicach 

Zdjęcie 30 Rów melioracyjny w obrębie 
ewidencyjnym w Pysznicy 
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Inne zadania, remonty i zakupy  
 

 

Inne zadania, remonty i zakupy zrealizowane w 2020 roku  

Lp. Nazwa i opis zadania Miejscowość 
Wartość       
zadania                 

[zł] 

Infrastruktura drogowa 

1 
"Remont drogi gminnej nr 101 233R - ul. Podsanie w 

miejscowości Kłyżów" odcinek 939 mb. 
Kłyżów 250 242,96 

2 
"Remont drogi gminnej nr 101 224R, 101 242R oraz   

101 216R w miejscowości Pysznica" odcinki o łącznej 
długości 1686 mb. 

Pysznica 389 047,92 

3 
"Remont drogi gminnej - ul. Jedności Narodowej w 
miejscowości Pysznica" - w ramach realizowanego 

zadania wykonano odcinek o długości 100 mb 
Pysznica 34 255,50 

4 
"Remont drogi gminnej - działka o nr ewidencyjnym 

348/1" - w ramach realizowanego zadania wykonano 
odcinek o długości 158 mb 

Studzieniec 32 714,31 

5 Cząstkowe remonty dróg gminnych i wewnętrznych  gmina 5 615, 69 

6 
Remonty dróg transportu rolnego łączna dł. 1160 mb.   

fundusz sołecki 
gmina 74 864,19 

7 Remonty i bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych gmina 248 757,81 

Łącznie: 1 035 498,38 

Budynki użyteczności publicznej 

8 
"Remont budynku przy ul. Wolności 320 w Pysznicy oraz 

przy ul. Armii Krajowej 16 w Jastkowicach" 
Jastkowice 

Pysznica 
12 000,00 

9 "Remont budynku przy ul. Wolności 277 w Pysznicy" Pysznica 303 487,18 

Łącznie: 315 487,18 

Infrastruktura sportowo - rekreacyjna 

10 
"Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną oraz 
zagospodarowanie terenu" - w ramach realizowanego 

zadania dokonano zakupu 4 urządzeń fitness 
Bąków 13 899,00 

11 

"Wymiana urządzeń na placu zabaw w miejscowości 
Chłopska Wola" - w ramach realizowanego zadania 

wykonano wymianę zestawu zabawowego ze 
zjeżdżalnią i huśtawki podwójnej 

Chłopska 
Wola 

23 185,50 

12 

"Zakup materiałów do remontu urządzeń na placu 
zabaw" - w ramach realizowanego zadania dokonano 
zakupu dwóch ławek na plac zabaw w miejscowości 

Chłopska Wola 

Chłopska 
Wola 

1 746,00 

13 
"Doposażenie placu zabaw w sołectwie Sudoły" - w 
ramach realizowanego zadania dokonano zakupu 

jednego urządzenia zabawowego - piramida liniowa 
Sudoły 9 040,50 

14 
"Zakup czterech tablic z regulaminem na potrzeby 

placów zabaw na terenie Gminy Pysznica"  
gmina 1 968,00 

Łącznie: 49 839,00 
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Oświata 

15 
"Usługi remontowe w PSP w Jastkowicach - naprawa 

instalacji wodnej oraz remont drzwi, okien i huśtawki" 
Jastkowice  19 649,25 

16 
"Usługi remontowe w PSP w Kłyżów - remont 

monitoringu oraz kotłowni, naprawa przyłącza 
wodociągowego" 

Kłyżów 25 544,27 

17 
"Usługi remontowe w PSP w Krzaki - remont podłogi w 

klasie oraz wymiana części instalacji wodnej" 
Krzaki 8 610,00 

18 
"Usługi remontowe w PSP w Pysznicy - naprawa 

systemu zwijania kurtyny i drabinek oraz krzeseł , 
wymiana drzwi, remont kotła gazowego" 

Pysznica 10 478,13 

19 
"Usługi remontowe w przedszkolu w Pysznicy - remont 

termy i doprowadzenia wody" 
Pysznica 9 360,32 

Łącznie: 73 641,97 

Pozostałe 

20 
"Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji istniejącego 

budynku PSP w Jastkowicach 
Jastkowice 4 305,00 

21 
"Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku 

remizo-świetlicy w Kłyżowie" 
Kłyżów 3 062,70 

22 
"Wykonanie pogłębienia rowu melioracyjnego w 

miejscowości Studzieniec" 
Studzieniec 7 600,00 

23 "Zakup czterech wiat przystankowych" 

Brandwica 
Jastkowice 

Krzaki 
Słomiana 

23 429,98 

24 
"Zakup oznakowania oraz barier energochłonnych na 

drogi gminne i wewnętrzne" 
gmina 51 474,60 

25 "Remont przepustów drogowych oraz zjazdów" 
Bąków 
Kłyżów 

Olszowiec 
25 830,00 

26 "Koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych" gmina 37 227,60 

27 
„Zakupy doposażenia remiz strażackich oraz środków do 

akcji ratowniczo-gaśniczych wszystkich jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych.” 

gmina 69 310, 92 

Łącznie: 222 240,80 
    

SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW INNYCH ZADAŃ, REMONTÓW I ZAKUPÓW: 1 696 707,33 

Tabela 23 – Inne zadania , remonty i zakupy realizowane w 2020 roku 
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Galeria innych, wybranych zadań, remontów i zakupów 
 

 

 
 

 

Zdjęcie 31 Remont ul. Podsanie w Kłyżowie Zdjęcie 32 Remont budynku przy ul. Wolności 277 w Pysznicy 

Zdjęcie 33 Zakup i montaż urządzeń na siłownię w Bąkowie 
Zdjęcie 34 Wymiana urządzeń na placu zabaw w  Chłopskiej 

Woli 

Zdjęcie 35 Zakup wiaty przystankowej - Krzaki Zdjęcie 36  Zakup wiaty przystankowej - Brandwica 
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VII. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNALNA 
 

Wodociągi i kanalizacja 
 

Obsługą sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Pysznica zajmuje się Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Pysznicy Sp. z o.o. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. łączna długość 

sieci wodociągowej na terenie Gminy Pysznica wynosi 142,11 km.  

 

Miejscowość 
Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Stan na dzień 
31.12.2020 r. 

Zmiana 

Bąków 53 54 1 

Brandwica 230 237 7 

Chłopska Wola 45 45 - 

Jastkowice 969 1020 51 

Kłyżów 291 296 5 

Krzaki 172 176 4 

Pysznica 1438 1491 53 

Słomiana 67 68 1 

Studzieniec 73 75 2 

Razem: 3 338 3462 124 

Tabela 24 – Liczba przyłączy do sieci wodociągowej z podziałem na miejscowości 

Każdego roku trwają również prace nad rozbudową sieci kanalizacyjnej. 91,63 km to łączna 

długość sieci kanalizacji sanitarnej. Łącznie na terenie Gminy do zbiorczej sieci kanalizacyjnej 

podłączonych jest 1 452 budynków mieszkalnych. W miejscowości Pysznica 64 budynki mieszkalne 

są podłączone do kanalizacji ciśnieniowej. To wzrost o 25 w stosunku do roku 2018. 

 

Miejscowość 
Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Stan na dzień 
31.12.2020 r. 

Zmiana 

Bąków 9 12 3 

Chłopska Wola 30 31 1 

Jastkowice 503 519 16 

Kłyżów 0 4 4 

Pysznica 910 957 47 

Razem: 1 452 1523 71 

Tabela 25 – Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej z podziałem na miejscowości 

Na terenie Gminy Pysznica działa jedna stacja uzdatniania wody w Pysznicy - Podborek oraz 

jedna zbiorcza oczyszczalnia ścieków w Jastkowicach. 

 

W związku z coroczną realizacją zadań mających na celu rozbudowę sieci kanalizacyjnej, na 

terenie Gminy Pysznica nie odnotowuje się powstawania znacznej ilości przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Ich łączna liczba wynosi 66 sztuk. 
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Drogi 
 

Przez teren gminy Pysznica przebiega 67,41 km dróg o charakterze publicznym z czego    

44,259 km ma nawierzchnię bitumiczną, a 15,156 km nawierzchnię tłuczniową. Zestawienie dróg 

gminnych z uwzględnieniem miejscowości i ulicy. 

Zestawienie dróg gminnych z uwzględnieniem miejscowości i ulicy. 

Numer drogi Ulica 

Bąków 

101 205R / 

Brandwica 

101 206R Wałowa 

Chłopska Wola 

101 209R / 

Jastkowice 

101 200R Dębowiec, Kochany, Lipowiec, Ludian, Wolności 

101 203R 3-go Maja 

101 204R Kuziory, Majdan, Moskale, Ruda 

101 207R Wałowa 

101 208R Bukowa, Kopernika, Poprzeczna 

101 210R Boczna, Fedorowskiego 

101 211R Chopina, Cicha, Szewska 

Kłyżów 

101 233R Podsanie 

101 235R Podkorzeniec 

101 237R Strażacka, Zagórska 

101 241R Słoneczna 

Kłyżów / Krzaki 

101 234R Błońska, Borek, Polna 

Krzaki 

101 230R Leśna 

101 231R Podleśna, Sosnowa 

101 232R Knieja, Konopnickiej, Leśna 

Pysznica 

101 204R Targowisko 

101 216R Jedności Narodowej, Kościelna, Wiejska 

101 218R Kolonia, Podborek, Zadole 

101 220R Folwarczna, Hutnicza, Sikorskiego, Strażacka, Zadole 

101 224R Kaczyłów, Podorenda 

101 227R Kaczyłów, Kręta, Wolności 

101 228R Podlesie 

101 523R Rędziny 

101 242R Słoneczna 

101 235R Sportowa 

101 238R Komunalna 

101 229R Brzozowa, Modrzewiowa 

Studzieniec 

101 214R / 
Tabela 26 – Zestawienie dróg gminnych publicznych 
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Przez tereny Gminy Pysznica przebiegają także drogi powiatowe o łącznej długości 45,688 

km. Ich zestawienie przedstawia poniższa tabela; 

Numer drogi Relacja 

10 19R Zarzecze – Pysznica – Rzeczyca Długa 

10 20R Brandwica - Jastkowice 

10 21R Jastkowice – Stalowa Wola 

10 22R Spokojna - Jastkowice 

10 23R Pysznica – Piskorowy Staw 

10 24R Stalowa Wola - Pysznica 

25 05R Ziarny – Sudoły – Stalowa Wola 

Tabela 27 – Zestawienie dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Pysznica 

Na terenie gminy Pysznica znaczna część dróg to drogi wewnętrzne czy drogi transportu 

rolnego. W 2020 roku wydatki budżetowe w dziale transport i łączność wyniosły 3 003 865,64 zł. 

Gmina Pysznica partycypuje w kosztach przebudowy dróg powiatowych, w roku 2020 w zakresie 

budowy chodników. Wydatkowano na te działania kwotę 343 875,00 zł. 

 

Na drogach gminnych znajduje się 5 mostów o łącznej długości 79 m. 

 

Lokalizacja mostu Długość 

Ruda Jastkowska 46,9 m 

Kłyżów 6,8 m 

Stare dorzecze Sanu 4 m 

Jastkowice, Dębowiec 12 m 

Jastkowice, Lipowiec bd 

Tabela 28 – Zestawienie mostów na terenie Gminy Pysznica 

Spotkanie informacyjne na temat drogi S74 

W ramach działań informacyjno – konsultacyjnych w dniu 15 lipca 2020 r. w hali sportowej 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy zorganizowano spotkanie informacyjne 

dotyczące budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Pysznica. 

Organizatorem spotkania był Wykonawca dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-

Środowiskowego inwestycji -  firma TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. przy udziale 

przedstawicieli Inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. 

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Pysznica i wzięli w nim udział 

głównie właściciele nieruchomości na terenie, których projektowane są warianty drogi ekspresowej 

S-74. W spotkaniu uczestniczyło 136 osób, wpłynęło 1228 formularzy opinii. Według 

przeprowadzonych ankiet największe poparcie uzyskał wariant W-1 (czerwony). Gmina Pysznica 

zaopiniowała negatywnie wszystkie cztery warianty wskazując jednocześnie, że najmniej konfliktów 

przestrzennych w gminie Pysznica powodowałby wariant W-1 (czerwony) po uwzględnieniu 

wskazanych przez władze samorządowe korekt trasy. 
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VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Realizacja programu ochrony środowiska i ochrony powietrza 
 

W latach 2019 i 2020 realizowane były działania określone w „Programie Ochrony 

Środowiska dla Gminy Pysznica” i w „Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy 

podkarpackiej”, w tym poprawa efektywności energetycznej obiektów budowlanych. Gmina 

Pysznica w roku 2020 zintensyfikowała działania edukacyjno-kontrolne w celu poprawy jakości 

powietrza. W marcu na każdym spotkaniu wiejskim (było ich 10) przedstawiane zostały 

mieszkańcom zasady programu „Czyste powietrze”. W ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu 

Samorządności” w dniu 11 września 2020 roku w Domu Ludowym w Jastkowicach odbyła się 

konferencja pt.: „Czyste Powietrze – jak chronić zdrowie przed zanieczyszczeniami”. Celem szkolenia 

było zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie efektywnego wykorzystywania energii             

w budynkach mieszkalnych. Przedstawiono również główne założenia uchwały antysmogowej dla 

woj. podkarpackiego. Szczegółowe informacje dotyczyły możliwości pozyskania środków                            

z programów: „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”. Otwarcia spotkania dokonał Wójt Łukasz 

Bajgierowicz, który zachęcił mieszkańców do uczestnictwa w ww. programach. W konferencji 

uczestniczyli doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie, Łukasz Kucab oraz Wojciech Mucha. Rolę współprowadzącej konferencję 

pełniła Magdalena Ptak, która na co dzień zajmuje się w Urzędzie Gminy w Pysznicy doradztwem        

z zakresu programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy.  

Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyła się prezentacja, której tematem 

były zmiany wprowadzone w „Czystym Powietrzu” po 15 maja 2020 roku. W trakcie szkolenia 

mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w panelach dyskusyjno-doradczych z ekspertami, podczas  

których, mogli otrzymać dokładne instrukcje w ubieganiu się o dofinansowanie. Uczestnicy otrzymali 

materiały szkoleniowe wraz z informacjami, jak pozyskiwać środki z programów Czyste Powietrze          

i Mój Prąd oraz jak je rozliczać. Celem pośrednim konferencji było propagowanie postaw 

proekologicznych wśród społeczeństwa. Podczas konferencji udostępniono mieszkańcom ulotkę 

informacyjną pt. „Zadbaj o swój kawałek nieba”, która jest jednym z elementów kampanii 

informacyjnej nt. Czystego Powietrza, prowadzonej przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

W dniu 9 lipca 2019 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Pysznica. Ustaliło ono zasady 

wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Pysznica w procesie realizacji 

składania wniosków i uzyskania dofinansowania przez mieszkańców. W dniu 7 grudnia 2020 roku 

zawarto aneks do ww. porozumienia, w którym określono, iż Gmina Pysznica, będzie uczestniczyć          

w realizacji programu Czyste Powietrze przez cały okres jego trwania tj. w latach 2020 – 2029. 

Mieszkańcy Gminy mają więc zapewnione wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowywania 

wniosku o dofinansowanie przez przeszkolonego pracownika Urzędu. Każdy zainteresowany 

otrzymuje nie tylko informacje formalne na temat wniosku, ale zostaje zapoznany również                         

z pakietem korzyści jakie płyną z poprawy efektywności energetycznej budynków na rzecz ochrony 



  
 46 Raport o stanie Gminy Pysznica za rok 2020 

środowiska. W 2020 r. w Urzędzie Gminy w Pysznicy zostało złożonych 16 wniosków                                        

o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze  (tzn. zarejestrowanych w urzędzie, 

zweryfikowanych przez pracownika Urzędu Gminy, następnie przesłanych do WFOŚIGW                            

w Rzeszowie). W ramach działań doradczych oraz rozpowszechniania wiedzy na temat programu      

w Urzędzie Gminy udostępnione są ulotki informacyjne na temat programu Czyste Powietrze. 

 

Wszystkie szkoły i przedszkole z terenu gminy wzięły udział w Konkursie Ekologicznym pod 

hasłem „Drugie życie plastiku”. Nauczyciele w ramach tej akcji edukowali uczniów o szkodliwości 

spalania odpadów ( w tym plastiku) w piecach domowych. Prace uczniów i przedszkolaków zostały 

wykonane z różnych plastikowych odpadów. Oceniano je trzech kategoriach wiekowych. W każdej     

z nich przyznano po trzy nagrody. Fundatorem nagród był Wójt Gminy Pysznica. Wykonane przez 

uczniów prace zostały wyeksponowane na szkolnej wystawie oraz zamieszczone w galerii zdjęć na 

szkolnej stronie internetowej.   

Uczniowie wszystkich szkól z terenu gminy Pysznica w bieżącym roku, tak jak w latach 

poprzednich, wzięły udział w akcji ekologicznej „Listy dla Ziemi”. Ważnym elementem tegorocznej 

akcji było przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez informowanie uczestników o szkodliwości palenia 

śmieci w piecach domowych. 
 

Realizacja programu opieki nad zwierzętami 
 

W gminie Pysznica obowiązuje „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2020 roku” uchwalony uchwałą   

Nr XIX/116/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku. W ramach tego programu Gmina Pysznica zapewniła 

2020 roku opiekę 15 bezdomnym psom.  

Przy współpracy z Stowarzyszeniem „Psia Przystań” ze Stalowej Woli do adopcji zostało 

oddanych 11 psów. W miejscu czasowego przetrzymywania psów zlokalizowanego w obrębie 

Zakładu Segregacji Odpadów Komunalnych w Pysznicy pozostało 4 psy oczekujące na adopcję. 

Zgodnie z przepisami prawa psy chore, po wypadkach drogowych, nie rokujące powrotu do zdrowia 

są usypiane przez weterynarza (w roku 2020 roku nie było takiego przypadku).  

W roku 2020 Gmina zaangażowała 30 000,00 zł na realizację tego programu. 
 

Gospodarka odpadami 
 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Pysznica prowadzone jest zgodnie                                     

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa tj. z ustawą z dnia 13 września 1996 r.                         

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), ustawą z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), Wojewódzkim Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz podjętymi uchwałami. 

W Gminie Pysznica na dzień 31.12.2020 roku zameldowanych było 11 307 mieszkańców,                          

a 8 812 osób ujętych było w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi. W 2020 roku złożonych zostało 3439 deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym 3268 gospodarstwa selektywnie gromadziły 

odpady, a 201 złożono deklaracji zerowych.)  

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2020 wynosiła:  

✓ stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranym i odbieranymi                   

w sposób selektywny w styczniu 2020 r. wynosiła 7 zł miesięcznie od osoby,  

✓ stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi                 

w sposób selektywny od lutego 2020 r. wynosiła 16 zł miesięcznie od osoby,  

✓ stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi                  

i odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku 

niewypełnienia przez tych właścicieli obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny wynosiła 32 zł. 

 

Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale również na 

terenach nieruchomości niezamieszkałych m.in. w budynkach użyteczności publicznej czy                          

w obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Gmina Pysznica objęła systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe (gospodarstwa domowe). 

 

Usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy, wykonywał w roku 

2020 podmiot wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pysznica, ul. Wolności 295. Zgodnie z porozumieniem 

międzygminnym z dnia 20.08.2020 roku, w roku 2020 wszystkie odebrane z terenu Gminy Pysznica 

odpady komunalne, zgodnie ze wskazaniem wytycznych Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Podkarpackiego, trafiły bezpośrednio do komunalnej instalacji: Zakładu 

Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli (ZMBPOK).  

 

 Na terenie Gminy Pysznica został zorganizowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych PSZOK, zlokalizowany w m. Pysznica ul. Komunalna 2. Do PSZOK-u właściciele 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica w ramach ponoszonej opłaty z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi mogą samodzielnie dostarczać odpady komunalne 

zebrane w sposób selektywny, w tym: 

 

✓ papier i tektura (czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tektury itp.); 

✓ tworzywa sztuczne (folia, opakowania z tworzyw sztucznych itp.); 

✓ szkło (białe i kolorowe); 

✓ metale; 

✓ odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

✓ odpady wielkogabarytowe; 

✓ odpady budowlane powstałe w trakcie bieżących remontów niewymagających odpowiednich 

decyzji (pozwolenie bądź zgłoszenie robót budowlanych); 

✓ zużyte baterie i akumulatory; 

✓ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
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✓ opony; 

✓ odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, odpadowe oleje, pozostałości po 

środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych niebezpiecznych używanych 

w gospodarstwie),  

✓ inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych;  

✓ odzież i tekstylia; 

✓ odpady zielone; 

✓ popiół. 

 

W 2020 roku na terenie gminy Pysznica funkcjonował jeden Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. Masy odpadów zbieranych potwierdzają potrzebę funkcjonowania tego 

typu obiektu. Gwarantuje on zarówno ograniczanie masy odpadów komunalnych trafiających do 

pojemników, jak i w istotny sposób przyczynia się do ograniczania liczby „dzikich” wysypisk. Bardzo 

dobrze funkcjonujący PSZOK w Pysznicy, umożliwia mieszkańcom pozbywanie się w dogodnym dla 

siebie terminie odpadów, szczególnie tych najbardziej problemowych (np. gruz, wielkie gabaryty, 

odpady niebezpieczne) bez potrzeby ich gromadzenia i czekania na wyznaczony w harmonogramie 

dzień mobilnej zbiórki tych odpadów.  

Nieruchomości niezamieszkałe z terenu gminy Pysznica nie są objęte systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2020 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych 

zawarli umowy indywidualne z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pysznicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykres 18 – Ilość zebranych odpadów w Gminie Pysznica, w latach 2018 / 2020 

 

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt. 8 gminy mają obowiązek prowadzenia działań informacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,       

w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W roku 2020 odbyły się następujące działania:  

✓ Gmina Pysznica z udziałem swoich pracowników przeprowadziła cykl spotkań informacyjnych 

z mieszkańcami gminy Pysznica, informując o nowych zasadach gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Głównym założeniem szkoleń było m.in. informowanie mieszkańców                       

2018

2019

2020

Łącznie [Mg] Selektywnie
zebranych [Mg]

2041.86

568

2344.96

757.3

2383.86

904.05

2018 2019 2020
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o konieczności składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz pomoc w ich wypełnianiu.  

✓ Gmina Pysznica przygotowała ulotkę informującą mieszkańców „Jak zadbać o zdrowie 

rodziny”, „Jak mniej płacić za odpady komunalne” . 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 37  – Ulotka informacyjna dotycząca odpadów komunalnych 

✓ Gmina Pysznica była współorganizatorem w szkołach podstawowych i przedszkolu z terenu 

gminy Pysznica 27 Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Plastik - Rezygnuję, 

Redukuję, Segreguję.” W akcji wzięły udział wszystkie szkoły i przedszkole z gminy Pysznica. 

Uczniowie szkół podstawowych brali udział  Szkolnych Konkursach Ekologicznych pod 

hasłami; "Drugie życie plastiku", „Zrób coś fajnego plastikowego”, „ Recykling – warsztaty 

rodzinne”. Pomysłowe prace uczniów wykonane były z różnych plastikowych odpadów. Dzieci 

z oddziałów przedszkolnych wzięły udział konkursie plastycznym promującym proekologiczne 

postawy wśród dzieci i rodziców pt. „Zmieniamy śmiecie w najładniejsze rzeczy na świecie” 

w ramach którego powstały prace plastyczne z różnego rodzaju odpadów. Uczestnicy 

pokazali, jak można zrobić coś z niczego. Wykorzystali wszystko, co jest już niepotrzebne lub 

często wyrzucane. Nie zabrakło takich materiałów jak: butelki, opakowania, puszki, słomki, 

płyty CD, nakrętki itp. Uczestnicy wykazali się pomysłowością i kreatywnością. Tworzenie 

prac konkursowych, jak również ich oglądanie było świetną okazją do wzbudzania refleksji      

i troski o czystość naszego świata. 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 38  – Certyfikat uczestnictwa w Akcji Sprzątania Świata 
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Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 
 

Na terenie gminy Pysznica ulokowane jest nieczynne składowisko odpadów komunalnych które 

zostało poddane rekultywacji zakończonej w 2020 roku. Działania te polegały między innymi  na: 

✓ ukształtowaniu korony składowiska, 

✓ zabezpieczeniu zdeponowanych odpadów bentonitem  

✓ połączeniu 4 studni odgazowujących w obiekt umożliwiający spalanie gazu wysypiskowego  

✓ przykrycie warstwą ziemi urodzajnej, obsianiu trawą oraz zasadzeniu krzewów.  

W ramach złożonego wniosku przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy do 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020                        

w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, uzyskano dofinansowanie na wykonanie w/w rekultywacji              

w kwocie 589 942,50 zł, zaś wydatki ogółem wyniosły 853 816,80 zł.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie 40  Składowisko odpadów komunalnych po rekultywacji 

Zdjęcie 39 Prace związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych 
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IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

Rozwój kompetencji kluczowych u osób dorosłych 
 

Mając na uwadze nadrzędny cel Rady UE w sprawie kompetencji kluczowych który brzmi: 

„poprawa umiejętności podstawowych u osób dorosłych w Europie”, samorząd gminy Pysznica 

podjął działania starania się o środki na przedsięwzięcia odpowiadające realizacji tego celu. 

Pierwszym zadaniem była „e-Gmina Pysznica 2019” przygotowana w ramach grantu                     

z projektu „W sieci bez barier” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. By podnieść umiejętności cyfrowe 

mieszkańców naszej małej ojczyzny, gmina Pysznica 26 marca 2019 roku podpisała umowę                       

z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw z Lublina o powierzenie grantu na realizację 

projektu „e-Gmina Pysznica 2019”. Wysokość grantu opiewała na 149 942,00 zł. Realizacja projektu 

objęła przeszkolenie 276 mieszkańców gminy Pysznica poprawiające umiejętności korzystania                

z Internetu oraz zwiększające umiejętności z zakresu e-usług publicznych i wykorzystania publicznych 

e-zasobów. Od stycznia do lutego 2020 r. zrealizowano szkolenia dla 4 grup: 

✓ Grupa XX– „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – szkolenie w Jastkowicach 

✓ Grupa XXI– „Tworzę własną stronę internetową (blog)” szkolenie w Pysznicy 

✓ Grupa XXII – “Rodzic w Internecie” – szkolenie w Krzakach 

✓ Grupa XXIII– „Moje finanse i transakcje w sieci” – szkolenie w Kłyżowie.  

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie, dzięki czemu mogło zostać 

rozliczone zgodnie z umową grantową. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób 

dorosłych zostało wykorzystane do kolejnego przedsięwzięcia jakim było utworzenie Lokalnego 

Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Pysznica.  

W czerwcu 2020 r. Wójt Gminy – Pan Łukasz Bajgierowicz oraz Skarbnik Gminy – Pani 

Grażyna Ożga podpisali z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC 

Poland” umowę o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą “Lokalny Ośrodek 

Wiedzy i Edukacji w Gminie Pysznica” w ramach projektu “modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy               

i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”. Głównym celem LOWE jest 

aktywizowanie osób dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwijania umiejętności  

stanowiących  podstawę  dla uczenia  się  przez  całe  życie, przydatnych  do poruszania się na rynku 

pracy, rozwoju osobistego oraz rozwoju wspólnot. 
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W 2020 roku w ramach projektu zrealizowano szkolenia w zakresie: 

 

➢ Rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez warsztaty komputerowe dla rodziców 

dotyczące e-dziennika – „E-rodzic”. 

➢ Rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez warsztaty dotyczące podstaw korzystania 

z programów i aplikacji komputerowych ułatwiających zdalne nauczanie. 

➢ Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez warsztaty rękodzielnicze – 

„Bożonarodzeniowe tradycje w naszych domach”. 

➢ Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej w formie warsztatów chóralnych chóru 

męskiego w Jastkowicach – „Żołnierskie rytmy”. 

➢ Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie warsztatów z zakresu radzenia 

sobie ze stresem poprzez uprawianie sportu – zajęcia ze wspinaczki górskiej. 

 

Zajęcia warsztatowe realizowane są w 2021 r., a rozliczenie projektu planowane jest                   

w listopadzie. Równolegle w 2020 r. realizowane były jedno lub dwudniowe szkolenia dla 

mieszkańców powiatu stalowowolskiego w ramach II etapu „Uniwersytetu Samorządności” 

wspieranego pomocą finansową z budżetu woj. podkarpackiego w ramach Podkarpackiego 

Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020: 

✓ „Działalność NGO od podszewki”- 27 lipca 2020 r. 

✓ „Dbamy o naszą tradycję” - 10-11 sierpnia 2020 r.   

✓ „Czyste powietrze – jak chronić się przed zanieczyszczeniami” - 11 września 2020 r. 

✓ „Działamy na rzecz bezpieczeństwa” - 30 września – 1 października 2020 r. 

 

Podnoszenie kompetencji osób dorosłych to ważny, element działań jednostek samorządu 

terytorialnego. Doświadczenie i umiejętności zdobyte w 2020 roku pozwalają gminie Pysznica sięgać 

po kolejne wsparcia finansowe, by realizować zadania szkoleniowe dla mieszkańców.  

 

Sieć szkolno – przedszkolna 
 

Zadania z zakresu edukacji w Gminie Pysznica realizowane były w szkołach podstawowych, 

oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i punkcie przedszkolnym. W roku 2020 Gmina Pysznica była 

organem prowadzącym cztery szkoły podstawowe oraz przedszkola z oddziałem i punktem 

przedszkolnym.  

Jednostki oświatowe funkcjonujące w roku 2020 : 

✓ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach - z oddziałami 

przedszkolnymi 

✓ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie z oddziałem 

przedszkolnym 
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✓ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orla Białego w Krzakach – z oddziałem przedszkolnym 

✓ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy – z oddziałami przedszkolnymi 

✓ Przedszkole w Pysznicy z odziałem w Brandwicy i Punktem Przedszkolnym w Jastkowicach 

W roku szkolnym 2020/2021 do wszystkich oddziałów przedszkolnych działających przy 

szkołach oraz do Przedszkola w Pysznicy wraz oddziałem w Brandwicy i Punktem Przedszkolnym          

w Jastkowicach uczęszczało 325 dzieci czyli o 8 więcej niż w roku szkolnym 2019/2020. Działania 

podjęte w celu utworzenia Punktu Przedszkolnego w Jastkowicach w odpowiedzi na zwiększone 

zapotrzebowanie zgłoszone w rekrutacji na rok 2019/2020 pozwoliło w efekcie zapewnić miejsce        

w przedszkolu wszystkim chętnym dzieciom z terenu gminy. W celu realizacji tego zadania złożono 

wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu to      

374 808,14 zł z czego wkład własny gminy wynosił 37 819, 10 zł. Wniosek obejmował: 

✓ adaptację pomieszczeń w budynku „Dom św. Józefa”, 

✓ doposażenie placu zabaw, 

✓ zakup i montaż wyposażenia pomieszczenia do wydawania posiłków oraz pomocy 

dydaktycznych do sal zabaw, 

✓ doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczyciela, 

✓ zapewnienie bieżącego funkcjonowania punktu przez okres 12 miesięcy. 

 

W roku 2020 w ramach tego projektu ponoszono wydatki na bieżące funkcjonowanie punktu 

(wynagrodzenia personelu i koszty eksploatacyjne obiektu) oraz pokrywano koszty doskonalenia 

umiejętności i kompetencji zawodowych nowozatrudnionego nauczyciela do pracy z dziećmi                  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 ilość oddziałów wzrosła o jeden            

w stosunku do roku poprzedniego, zaś uczniów wzrosła o trzydziestu sześciu. 

 

Szczegółowe dane odnośnie liczby dzieci w przedszkolu oraz uczniów w poszczególnych 

szkołach podstawowych na terenie Gminy Pysznica, przedstawiają poniższe tabele: 

 

Oddziały Przedszkolne Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

Placówka Liczba oddziałów Liczba dzieci Liczba oddziałów Liczba dzieci 

PSP Pysznica 3 51 3 60 

PSP Jastkowice 2 32 2 30 

PSP Kłyżów 1 25 1 15 

PSP Krzaki 1 22 1 18 

Przedszkole Pysznica 9 187 9 202 

Razem 16 317 16 325 

Tabela 29 – Liczba przedszkolaków w Gminie Pysznica w latach 2019 / 2020 i 2020 / 2021 
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Szkoły podstawowe Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

Placówka 
Szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa 

Liczba oddziałów Liczba dzieci Liczba oddziałów Liczba dzieci 

PSP Pysznica 14 284 14 294 

PSP Jastkowice 12 223 13 237 

PSP Kłyżów 8 97 8 103 

PSP Krzaki 8 86 8 92 

Razem 42 690 43 726 

Tabela 30 – Liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych w latach 2019 / 2020 i 2020 / 2021 

Zatrudnienie i poziom wykształcenia kadry 
 

W roku szkolnym 2020/2021 zatrudnionych w pełnym wymiarze jest 115 nauczycieli, oraz na 

40 umowach w wymiarze łącznym 11,76 etatu. W tym też okresie 1 nauczyciel korzysta z urlopu dla 

poratowania zdrowia, oraz 1 nauczyciel odszedł na emeryturę. Struktura zatrudnienia                                 

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawiona została w poniższej tabeli. 

Jednostka oświatowa 

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty  
 
Razem 

Nauczyciele 
Pracownicy 

ekonomiczno - 
administracyjni 

Pracownicy 
kuchni i 
stołówki 

Pracownicy 
obsługi 

PSP Pysznica 36,46 1,00 6,86 9,44 53,76 

PSP Jastkowice 35,56 1,00 - 5,00 41,56 

PSP Kłyżów 22,49 1,00 2,00 5,00 30,49 

PSP Krzaki 14,75 1,00 - 3,75 19,50 

Przedszkole w Pysznicy 17,50 - 6,92 11,41 35,83 

Razem 126,76 4,00 16,00 34,60 181,14 

Tabela 31 – Struktura zatrudnienia w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020 / 2021 

System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez 

obowiązujący system awansów zawodowych. W 2020 roku pięciu nauczycieli uzyskało stopień 

awansu nauczyciela kontraktowego, dwóch zdobyło awans zawodowy z nauczyciela kontraktowego 

na mianowanego oraz pięciu nauczycieli uzyskało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. 

Jednostka oświatowa 

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie  
awansu zawodowego 

 
 

Razem Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

PSP Pysznica 1,19 6,71 5,20 23,36 36,46 

PSP Jastkowice 4,03 6,78 3,75 21,00 35,56 

PSP Kłyżów 2,25 1,00 3,00 16,24 22,49 

PSP Krzaki 0 2 1,08 11,67 14,75 

Przedszkole w Pysznicy 3,03 7,03 1,41 6,03 17,50 

Razem 10,50 23,52 14,44 78,30 126,76 

Tabela 32  – Zatrudnienie w oświacie w roku szkolnym 2020 / 2021 z podziałem na stopnie awansu zawodowego 
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Wyniki egzaminów ósmoklasistów 
 

 Ogólny obraz tego, jak dana szkoła wypadła podczas egzaminu, buduje się zwykle na 

podstawie dwóch liczb: średniego wyniku szkoły ze sprawdzianu i pozycji, jaką ten wynik zajmuje na 

skali staninowej, która z kolei odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez 

ucznia lub szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa jest 

znormalizowaną skalą dziewięciostopniową. Szczegóły przedstawia załączona tabela. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Zdawalność egzaminów ósmoklasistów, w rozbiciu na poszczególne jednostki oświatowe 

przedstawia poniższa tabela: 

Szkoła 
Przedmiot 

J. Polski Matematyka J. Angielski 

PSP Pysznica 6 7 7 

PSP Jastkowice 5 7 6 

PSP Kłyżów 6 7 5 

PSP Krzaki 5 8 6 

Tabela 34 – Wyniki egzaminów ósmoklasistów 

 

Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Pysznica na rzecz uczniów i szkół 
 

Rok 2020 był dla oświaty trudnym rokiem, bowiem czas pandemii przyniósł nieoczekiwaną 

szybką zmianę przyzwyczajeń, wyobrażeń i oczekiwań. Szkoły i przedszkola w szybkim tempie 

musiały zmienić swój sposób funkcjonowania i podjąć niespotykane dotąd nowe wyzwania związane 

z nauką zdalną. Dyrektorzy jednostek oświatowych mierzyli się z jednej strony z ogromem emocji, 

poczuciem zagrożenia, przerażeniem nauczycieli, rodziców i uczniów, a z drugiej strony pojawiły się 

nowe szanse i obszary do wykorzystania. Najważniejszym zadaniem Gminy Pysznica jest 

zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez gminę, 

Nazwa stanina 
Podziały 
wyników 

wyrażone w % 

Procent 
wyników 

zawarty w 
przedziale 

1 – najniższy poniżej 4 4 

2 – bardzo niski 4-10 7 

3 – niski 11-22 12 

4 – niżej średni 23-39 17 

5 – średni 40-59 20 

6 – wyżej średni 60-76 17 

7 – wysoki 77-88 12 

8 – bardzo wysoki 89-95 7 

9 – najwyższy powyżej 95 4 
Tabela 33 - Skala staninowa 
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środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników                        

i eksploatację budynków oświatowych oraz doposażenia placówek. 

Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek oświatowych 

spełniają wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Jednostki oświatowe rokrocznie 

doposażone są w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych. Wszystkie szkoły podstawowe posiadają pracownie komputerowe i dostęp do 

Internetu szerokopasmowego. 

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w ramach dwóch projektów grantowych tj. 

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz 

„Zdalna szkoła PLUS – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gminy Pysznica pozyskała środki                   

w kwocie 133 500, 36  zł dodatkowo uzupełniając środkami własnymi w kwocie 12 250 zł.  

Przekazano laptopy poszczególnym szkołom w następującej ilości: 

✓ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy – 21 szt. 

✓ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej  w Jastkowicach – 17 szt. 

✓ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie – 9 szt. 

✓ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach – 10 szt. 

 

Zrealizowane remonty i doposażenia poszczególnych jednostek oświatowych 
 

Remonty i doposażenia poszczególnych jednostek oświatowych 

Nazwa zadania 
Środki własne 

[zł] 
Środki 

zewnętrzne [zł] 
Suma wszystkich 

środków [zł] 

PSP Jastkowice 

Wyposażenie SI integracji - sensorycznej (pomoce 
dydaktyczne, słuchawki, meble) 

14 460,26 0,00 14 460,26 

Zakup mebli do trzech klasopracowni, kuchni oraz ławki 
na korytarz 

5 062,30 0,00 5 062,30 

Zakup akcesoriów komputerowych (projektor, zasilacz 
UPS, switch) 

5 663,00 0,00 5 663,00 

Zakup oprogramowania komputerowego 5 423,77 0,00 5 423,77 

Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach 
"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

3 000,00 12 000,00 15 000,00 

Łącznie: 33 609,33 12 000,00 45 609,33 

PSP Kłyżów 

Zakup tablic interaktywnych, kserokopiarki, krzeseł 14 364,82 0,00 14 364,82 

Zakup piłkochwytów na boisko wielofunkcyjne 5 476,00 0,00 5 476,00 

Zakup oprogramowania komputerowego 6 384,00 0,00 6 384,00 

Zakup materiałów do odnowienia ogrodzenia 2 034,60 0,00 2 034,60 

Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach 
"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

1 000,00 4 000,00 5 000,00 
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Łącznie: 29 259,42 4 000,00 33 259,42 

PSP Krzaki 

Zakup kserokopiarki, monitora interaktywnego zestawu 
komputerowego, laptopa, szaf biurowych i szafy BHP 

29 253,00 0,00 29 253,00 

Łącznie: 29 253,00 0,00 29 253,00 

PSP Pysznica 

Zakup zestawu interaktywnego 7 500,00 0,00 7 500,00 

Zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału 
przedszkolnego 

6 000,00 0,00 6 000,00 

Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów 
niepełnosprawnych  

22 094,46 0,00 22 094,46 

Zakup monitora interaktywnego dla uczniów 
niepełnosprawnych 

9 300,00 0,00 9 300,00 

Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach 
"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

3 000,00 12 000,00 15 000,00 

Łącznie: 47 894,46 12 000,00 59 894,46 

Przedszkole w Pysznicy 

Zakup placu zabaw do Oddziału w Brandwicy 29 253,00 0,00 29 253,00 

Łącznie: 29 253,00 0,00 29 253,00 

SUMA WSZYSTKICH ŚRODKÓW 169 269,21 28 000,00 197 269,21 

Tabela 35 – Remonty i doposażenia poszczególnych jednostek oświatowych 

 

Realizując obowiązki określone w art.17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub 

refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów zamieszkałych                          

w znacznym oddaleniu od szkół oraz uczniów niepełnosprawnych. Oprócz tego dowożono 9 uczniów 

niepełnosprawnych z terenu całej gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli oraz pokryto 

koszty dowozu dwóch uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla dzieci    

i młodzieży niepełnosprawnej z autyzmem w Sandomierzu. Łączny koszt realizacji zadania 

polegającego na dowozie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019 / 2020 wyniósł: 95 640,52 zł.  

Liczbę uczniów uprawnionych do nieodpłatnego dowozu na zajęcia w poszczególnych 

szkołach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne: 

Jednostka 
oświatowa 

Liczba uczniów uprawnionych do nieodpłatnego dowozu 

Klasy „0” Klasy I-IV Klasy V-VIII Razem 

PSP Pysznica 2 10 11 23 

PSP Jastkowice 6 33 36 75 

PSP Kłyżów 0 0 0 0 

PSP Krzaki 9 16 17 42 

Razem 17 59 64 140 

Tabela 36 – Liczba uczniów uprawnionych do nieodpłatnego dowozu na zajęcia 

 

Zadaniem o charakterze pomocy materialnej był zakup podręczników dla uczniów klas I-VIII 

szkół podstawowych. Na realizację tego zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie                         

62 117,25 zł, pochodzące w całości z dotacji Wojewody Podkarpackiego. 
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W ramach zapewnienia uczniom odpowiedniej opieki, w szkołach działają świetlice oraz 

stołówki szkolne. Z opieki na świetlicach szkolnych korzystało 298 uczniów.  

W PSP w Pysznicy została doposażona kuchnia i stołówka w ramach pozyskanych z MRiPS  

środków z projektu „Posiłek  w szkole i w domu” za kwotę 99 922,60 zł, przy udziale środków 

własnych w kwocie 19 988,60 zł. Zakres doposażenia obejmował zakup m.in. pieca konwekcyjnego, 

obieraczki do ziemniaków, kotleciarki elektrycznej, robotów wielofunkcyjnych, zamrażarki 

skrzyniowej, szafy mroźniczej i innych urządzeń kuchennych i przyborów.  

W PSP w Kłyżowie kuchnia została doposażona za kwotę 19 259,61 zł. Zakres doposażenia 

obejmował zakup pieca konwekcyjnego, kuchni gazowej, taboretu gazowego, lodówki i garnków. 

Stołówka funkcjonująca w Przedszkolu w Pysznicy zapewnia całodzienne wyżywienie dla               

195 wychowanków w trzech lokalizacjach tj.  Pysznicy, Brandwicy i Jastkowicach. Dla poprawy 

funkcjonowania kuchni została wymieniona terma gazowa dla zapewnienia ciepłej wody za kwotę  

7 210,26 zł, zakupiono szafochłodziarkę za kwotę 5 140,00 zł i dwa zlewy za kwotę 3 567,00 zł.   

 

Jednostka oświatowa 

Uczniowie korzystający z posiłków w stołówce 
szkolnej 

w tym: 

Klasy „0” Klasy I-VIII  
Posiłki 

pełnopłatne 
przez uczniów 

Posiłki 
refundowane 

przez OPS 

PSP Pysznica 50 212 254 8 

PSP Jastkowice 
*-posiłki przygotowywane                

są w PSP w Pysznicy 
19 108 115 12 

PSP Kłyżów 18 79 82 15 

PSP Krzaki 
*-posiłki przygotowywane 

są w PSP w Pysznicy 
19 56 62 13 

Razem 106 455 513 48 

Tabela 37 – Uczniowie korzystający z posiłków w stołówce szkolnej 

 

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego 
 

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez 

Kuratora Oświaty w Rzeszowie nie były przeprowadzone żadne planowane ani doraźne kontrole          

w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pysznica. W ramach nadzoru 

pedagogicznego Podkarpacki Kurator Oświaty wielokrotnie w trakcie roku szkolnego prowadził 

monitorowanie różnych spraw poprzez elektroniczne ankiety, które obowiązani byli wypełniać 

dyrektorzy jednostek.  
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Ankiety dotyczyły m.in. następujących tematów: 

✓ Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

✓ Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystania technologii 

informacyjno – komunikacyjnej w procesie nauczania, 

✓ Monitorowanie zakresu realizacji przez szkołę zadań dotyczących wychowania, profilaktyki         

i bezpieczeństwa w roku szkolnym 2019/2020, 

✓ Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole w roku 

szkolnym 2019/2020, 

✓ Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku 

społecznym, 

✓ Ankieta – edukacja włączająca w przedszkolach i szkołach 

 

Realizacja programów edukacyjnych 
 

W szkołach na terenie Gminy Pysznica w roku szkolnym 2019 / 2020 realizowano jak co roku 

wiele programów edukacyjnych. Poniżej tylko kilka przykładów:  

Wszystkie szkoły  przystąpiły do projektu zorganizowanego przez gminę Pysznica „Pierwszaki 

z gminy Pysznica pływają na medal”  gdzie pozyskano środki w kwocie 13 200 zł z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki  na organizację nauki pływania dla 90 uczniów klas pierwszych.  Łączna wartość  

projektu wyniosła 45 420,30 zł . 

Realizowane były również inne programy promujące zdrowy i aktywny styl oraz zdrowe 

odżywianie, np. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, konkurs kulinarny „Jem smacznie i zdrowo”,.   

Szkoły realizowały program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół 

nas” prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną od 2008 r. Program adresowany był do 

dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Następnym programem w tym zakresie był 

program dla uczniów klas I-III „Nie pal przy mnie, proszę” oraz dla uczniów klas IV-VIII „Znajdź 

właściwe rozwiązanie”. Warsztatowy charakter zajęć dostarczał dzieciom wiele okazji do uczenia się 

przez doświadczenie, zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej, akcentuje jednocześnie 

aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.  

Realizowane były programy z zakresu profilaktyki uzależnień rekomendowane przez PARPA: 

np. „Debata” czy „Cukierki” oraz różne programy, konkursy i wydarzenia promujące tradycję                     

i postawy patriotyczne, np. Konkursy na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową, Międzywojewódzki 

Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży ,,Dar Niepodległości i wolności” organizowany przez 

Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pysznicy, konkurs recytatorski „Polska poezja 

religijna”  zorganizowany z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II  i beatyfikacji Księdza 

Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
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Dzięki systemowym działaniom na rzecz poprawy zdrowia, Minister Edukacji I Nauki nadał 

Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie Krajowy Certyfikat. 

Szkoła dołączyła do Krajowej sieci szkół promujących zdrowie i do Europejskiego Programu „Szkoły 

dla Zdrowia w Europie”. 

W okresie kształcenia na odległość, szkoły realizowały program „Wsparcie szkół                                

i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” , który 

był inicjatywą  Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  

W ramach działań profilaktyczno - edukacyjnych na rzecz bezpiecznego korzystania ze 

współczesnych mediów: Bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, podjęto następujące działania:  

✓ na zajęciach z wychowawcą i lekcjach informatyki podejmowano tematykę cyberprzemocy, 

bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń płynących z Internetu. 

✓ uświadamiano uczniom negatywne skutki uzależnienia od telewizji, Internetu, gier 

komputerowych. 

 

Od dnia 27 kwietnia 2020 roku, ze względu na wprowadzenie zdalnego nauczania, w związku 

z pandemią, działania wychowawczo – profilaktyczne w szkołach koncentrowały się przede 

wszystkim na następujących zagadnieniach: 

1. Monitorowanie realizowania przez uczniów obowiązku uczestnictwa w lekcjach 

prowadzonych online, tj.: 

✓ systematyczność przekazywania zadań domowych, przestrzeganie   

ustalonych terminów, 

✓ zaangażowanie w lekcjach online, 

✓ planowanie pracy i czasu wolnego uczniów podczas ograniczenia pracy szkół   

w czasie pandemii, 

✓ ustalenie z uczniami zasad pracy podczas zajęć prowadzonych  

z wykorzystaniem aplikacji internetowych, 

✓ pomoc w przypadku problemów z dostępem do komputera i Internetu, 

✓ w rozmowach z rodzicami podejmowano tematykę związaną z bezpieczeństwem 

ucznia w sieci oraz tworzenia optymalnych warunków do pracy w czasie epidemii. 

2. Udzielanie pomocy i wsparcia w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19: 

✓ przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat zasad postepowania  

 w sytuacji pandemii 

✓ upowszechnianie zasad postępowania w związku z rosnącą liczbą zakażeń w  formie 

gazetek i instrukcji dotyczących podstawowych zasad higieny 

✓ w klasach młodszych prowadzenie ćwiczeń praktycznych skutecznej    

dezynfekcji rąk. 

3. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem e-dziennika, poczty 

elektronicznej, aplikacji Skype, Zoom i Messenger. 
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Osiągnięcia uczniów 
 

W każdym roku szkolnym, uczniowie naszej gminy odnoszą wiele sukcesów edukacyjnych, 

artystycznych i sportowych na szczeblu zarówno powiatowym, wojewódzkim, jak i krajowym. Nie 

inaczej było w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zdobywali wyróżnienia i tytuły laureatów                

w olimpiadach przedmiotowych z języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, 

matematyki i chemii. Chętnie sprawdzali swoje umiejętności w sporcie – w unihokeju, piłce nożnej, 

piłce siatkowej oraz w biegach. Okazją do prezentacji talentów były konkursy plastyczne i festiwale 

piosenki. Poniższe zestawienie przedstawia najważniejsze osiągnięcia uczniów na szczeblu 

krajowym: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy 

Oddział przedszkolny 

✓ 2 wyróżnienia w XIX Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży pod 

hasłem „Dar Niepodległości i Wolności” 

Edukacja wczesnoszkolna 

✓ Laureat I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Archimedes Plus Lingua Plus 

✓ 4 Laureatów (po jednym: I, II, III i V stopnia) Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus 

z Języka Angielskiego 

✓ Laureat ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego "Zuch semestralny" 

✓ 4 wyróżnienia w XIX Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci I Młodzieży pod 

hasłem „Dar Niepodległości i Wolności” 

Uczniowie kl. IV-VIII 

✓ Laureat I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus 

Lingua plus – język niemiecki 

✓ Finalista Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty 

✓ 5 Wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2020 

✓ Laureat I stopnia z wyróżnieniem, 1 laureat II stopnia, 3 laureatów IV stopnia i 4 laureatów V 

stopnia w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Archimedes Plus Lingua Plus (język angielski)  

✓ 3 laureatów w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego OLIMPUS / 

Sesja zimowa          

✓ Nagroda specjalna, II i III nagroda oraz 6 wyróżnień w XIX Międzywojewódzkim Przeglądzie 

Twórczości Dzieci i Młodzieży „Dar Niepodległości i Wolności” 

Osiągnięcia sportowe uczniów kl. IV-VIII 

✓ II miejsce na 400 m w Iwanofrankowsku (Ukraina) 

✓ II miejsce na dystansie 200 i 300m w tabelach U14 Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (ranga 

ogólnopolska) 

✓ I miejsce na 400, 600, 800 m w tabelach U14 Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (ranga 

ogólnopolska) 

✓ I oraz II miejsce w XXVII Ogólnopolskim Ulicznym Biegu Niepodległości w Stalowej Woli 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach 

 

✓ III miejsce w 27 Ogólnopolskim ulicznym Biegu Niepodległości (800 m) 

✓ Wyróżnienie dla 4 uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie 

 

✓ Zakwalifikowanie się ucznia klasy VIII do rejonowego etapu Konkursu Języka Angielskiego 

organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 

✓ 2 laureatów w ogólnopolskiej olimpiadzie z j. angielskiego „Olimpus” sesja jesienna,  

✓ Udział uczniów w Ogólnopolskiej  Olimpiadzie z j. angielskiego „Olimpusek” sesja zimowa 

✓ Udział uczniów w Ogóln opolskiej Olimpiadzie z j. angielskiego „Zuch” edycja semestralna, 

✓ Wyróżnienie w XIX Międzynarodowym Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży „Dar 

Niepodległości i Wolności”, 

✓ Wyróżnienia dla 3 uczniów w Ogólnopolskim  Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem 

,,Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz,  gdy zwierzęta znasz i szanujesz”  organizowanego 

przez KRUS. 

✓ Udział uczniów w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej pn. Kartka dla Medyka. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orla Białego w Krzakach 

 

✓ Wyróżnienie w XIX Międzynarodowym Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży „Dar 

Niepodległości i Wolności” 

✓ Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Maska niejedną kryje tajemnicę” 

✓ Wyróżnienie dla 4 uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” 

 

X. POLITYKA SPOŁECZNA 
 

Opieka społeczna 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy działa jako jednostka organizacyjna gminy Pysznica 

realizująca swoje cele i zadania w jasno określonych strukturach organizacyjnych przy pomocy 

wyspecjalizowanego personelu. W OPS-ie w Pysznicy strukturę organizacyjną tworzą: kierownik, 

dział pomocy społecznej i świadczeń socjalnych, dział świadczeń rodzinnych, dział usług 

opiekuńczych, dział administracji i finansów oraz dział obsługi. Na koniec 2020 roku w ośrodku 

zatrudnionych było 19 pracowników. 

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej nastawiona jest przede wszystkim na pomoc 

rodzinom i osobom w nich żyjących, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub należą do grup 

ryzyka socjalnego.  
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W zakresie zadań zleconych udzielono 3 468 świadczeń, które objęły łącznie 11 rodzin. Dla 

porównania – w 2019 roku udzielono 2 431 świadczeń, które objęły 10 rodzin. Były to specjalistyczne 

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Łączna kwota 

świadczeń to 65 058 zł. 

Jeśli zaś chodzi o zadania własne gminy to ich zakres jest znacznie szerszy, stąd też kwota 

przyznanych świadczeń wyniosła  468 605,00 zł. Świadczenia te zostały przyznane w formie decyzji 

212 osobom i objęły łącznie 160 rodzin. Porównując z rokiem ubiegłym 2019 pomocą objęto               

231 osób – 167 rodzin, na kwotę 493 866,00 zł. 

Świadczenie Ilość Kwota 

Zasiłki stałe 510 275 413,00 zł 

Zasiłki okresowe 105 40 517,00 zł 

Posiłek 5003 19 409,00 zł 

Usługi opiekuńcze 2782 58 072,00 zł 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

1 1 000,00 zł 

Inne zasiłki celowe i w naturze 91 73 957,00 zł 

Zasiłki celowe w formie biletu kredytowego 1 237,00 zł 

Tabela 38 – Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy 

 

Wśród powodów trudnej sytuacji życiowej wymienić należy: ubóstwo, potrzebę ochrony 

macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, bezradność                

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm, 

zdarzenia losowe, przemoc w rodzinie czy sytuację kryzysową.  

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 19 – Ilość rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy wspiera mieszkańców poprzez zasiłki, świadczenia 

rodzinne, alimentacyjne i usługi opiekuńcze. Charakter działalności OPS-u zmienia się i dostosowuje 

do sytuacji podopiecznych i potrzebujących, dlatego w OPS-ie można skorzystać ze wsparcia 

asystentów rodziny i pracowników socjalnych. Rodzaje i koszty świadczeń udzielonych przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pysznicy w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie: 

 

 

Ubóstwo

Ochrona macierzyństwa

Bezrobocie

Niepełnosprawność

Choroba

Bezradność

Alkoholizm

Zdarzenia losowe

6

18

23

67

74

12

5

1
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Rodzaj świadczenia Ilość wniosków / Liczba świadczeń Wartość 

Karta Dużej Rodziny 55 wniosków - 

300 + 1358 uczniów 407 400,00 zł 

Świadczenia wychowawcze 22 477 świadczeń 11 145 319,00 zł 

Stypendia 74 uczniów 61 250,00 zł 

Fundusz alimentacyjny 324 świadczenia 139 596,00 zł 

Becikowe 66 świadczeń 66 000,00 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 157 świadczeń 97 126,00 zł 

Świadczenie pielęgnacyjne 841 świadczeń 1 516 535,00 zł 

Zasiłek dla opiekuna 145 świadczeń 90 121,00 zł 

Świadczenie „Za życiem” 1 świadczenie 4 000,00 zł 

Zasiłki rodzinne z dodatkami 9 614 świadczeń 1 074 438,00 zł 

Tabela 38 – Zestawienie wybranych świadczeń udzielonych w 2020 roku 

 

Ochrona zdrowia 
 

Podstawowe świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Zdrowie Rodziny" zatrudniający do września 3 lekarzy, a od września do grudnia          

2020 r. 2 lekarzy, pielęgniarki i pracowników administracyjno - gospodarczych. Ze specjalistycznej 

pomocy lekarskiej mieszkańcy korzystają w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli, 

Szpitalu Powiatowym im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku oraz przychodniach 

specjalistycznych znajdujących się zarówno w Stalowej Woli jak i w Nisku. Najbliższy punkt 

Pogotowia Ratunkowego znajduje się w Stalowej Woli. Na terenie gminy funkcjonuje apteka 

„PANAX” w Pysznicy. 

 

Bazę lokalową służby zdrowia tworzą:  

✓ w Pysznicy: gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, pomieszczenie rejestracji, pomieszczenie 

biurowe, 2 gabinety stomatologiczne, gabinet pielęgniarek środowiskowych i położnej oraz 

gabinet rehabilitacji leczniczej „OL-MEG”  

✓ w Jastkowicach: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, pomieszczenie rejestracji oraz gabinet 

stomatologiczny.  

Poza podstawową opieką medyczną świadczone są także porady profilaktyczne w zakresie 

chorób układu krążenia czy gruźlicy. 

Rok 2020 niewątpliwie był zdominowany przez pandemię spowodowaną nowym 

koronawirusem SARS-CoV-2. Pierwszy przypadek zachorowania odnotowano w marcu. Od tego 

czasu życie  mieszkańców Gminy Pysznica    jak i całego kraju podporządkowane było różnego rodzaju 

restrykcjami i obostrzeniami. Kolejno zostały wprowadzane min: 

✓ zakaz organizowania imprez masowych 

✓ zamknięcie wszystkich szkół i wprowadzenie zdalnego nauczania 

✓ ograniczenie zgromadzeń 

✓ zakaz przemieszczania się i ograniczenie wychodzenia z domu z wyjątkiem sytuacji 

niezbędnych 
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✓ zamknięcie parków, lasów, bulwarów i plaż 

✓ obowiązek dystansu społecznego 

✓ obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych 

✓ obowiązek dezynfekowania rąk 

✓ limity osób w sklepach, galeriach, instytucjach kulturalnych i religijnych 

✓ wprowadzenie kwarantanny 

 

Wyżej wymienione obostrzenia były 

bodźcem do różnych działań 

antycowidowych na terenie Gminy 

Pysznica. Jednym z nich była akcja 

szycia maseczek.  Dzięki mobilizacji 

mieszkańców gminy ponad 2000 

sztuk zostało przekazanych do 

szpitala w Stalowej Woli, ponad to 

uszyte maseczki zostały 

rozdysponowane przez sołtysów           

i strażaków OSP na terenie gminy 

Pysznica (po dwie sztuki na 

gospodarstwo), w DPS-sie w Stalowej Woli i w SOWIK-u.  

 

Osoby które wzięły udział w tym szczytnym przedsięwzięciu:  

Pani Agnieszka Gugała, Pani Alicja Kołacz, Pani Aniela Kutyła, Pani Anna Rakicka – Salon mody 

ślubnej „Anna”, Pani Barbara Malczewska, Pani Beata Kapuścińska, Pani Beata Kuziora, Pani Danuta 

Jędrusińska, Pani Elżbieta Ziarno, Pani Ewa Bera, Pani Ewa Czerwonka,  Pani Agnieszka Duda 

Wermińska, Pani Ewa Ziarno, Pani Grażyna Młodożeniec, Pani Helena Kosierb, Pani Irena Kopeć, Pani 

Iwona Pałka – Zakład krawiecki „Niteczka”, Pani Joanna Pazdan, Pani Jolanta Dymora, Pani 

Katarzyna Pelic, Pani Krystyna Bajdas, Pani Krystyna Krzal, Pani Krystyna Seltenreich, Pani Lucyna 

Bartman, Pani Małgorzata Mączka, Pani Małgorzata Sudoł, Pani Małgorzata Wójcik, Pani Maria 

Bajgierowicz, Pani Maria Bis, Pani Maria Burdzy, Pani Maria Sikora, Pani Maria Szwedo, Pani Marta 

Kosierb, Pani Marzena Drozdowska, Pani Marzena Szwedo – Usługi krawieckie „Szpileczka”, Pani 

Mieczysława Stępień, Pani Monika Warchoł, Pani Teresa Haliniak, Pani Teresa Herdzik oraz Państwo 

Maria i Jerzy Popek – Zakład krawiecki „Marysieńka”.  

Dla Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli został zakupiony respirator stacjonarny Elisa 600.  

 

Na czas zawieszonych zajęć lekcyjnych w szkołach oraz w związku z koniecznością organizacji 

zajęć zdalnych, Gmina Pysznica zakupiła laptopy wraz z oprogramowaniem dla uczniów z terenu  

gminy. Dyrektorzy szkół przekazali najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom łącznie              

57 komputerów. Łączny koszt laptopów wyniósł 145 750,36 zł. 24 sztuki zostały zakupione  w ramach 

grantu „Zdalna Szkoła 2020” w wysokości 58 800 zł. Kolejnych 28 sztuk pozyskano dzięki grantowi 

„Zdalna Szkoła Plus 2020” w wysokości 74 700,36 zł, natomiast 5 sztuk gmina zakupiła ze środków 

Zdjęcie 41 Maseczki uszyte przez mieszkańców gminy 
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własnych w wysokości 12 250,00 zł. Uczniowie, którzy zgłosili problem z dostępem do Internetu, 

oprócz sprzętu, zostali wyposażeni również w Internet mobilny, a dzięki współpracy z firmą MTM 

Info s.c. ze Stalowej Woli w Internet stacjonarny. 

Aby ograniczyć emisję wirusa regularnie przeprowadzano dezynfekcję przystanków 

autobusowych i wejść do miejsc użyteczności publicznej środkiem całkowicie bezpiecznym dla ludzi  

i środowiska. 

Na terenie gminy działał program „Wspieraj Seniora” w ramach którego pracownicy socjalni 

Ośrodka Pomocy Społecznej dokonywali zakupów artykułów pierwszej potrzeby takich jak: żywność, 

leki czy środki czystości dla osób samotnych powyżej 70 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz 

tych którzy potrzebowali wsparcia. Pomocą objętych zostało 42 rodziny – łącznie 103 osoby, które 

na co dzień są beneficjentami OPS w Pysznicy. Trafiły do nich 2 tony żywności. 

W Urzędzie Gminy uruchomiona została specjalna całodobowa infolinia dla osób samotnych 

oraz objętych kwarantanną. Osoby te poprzez infolinię mogły zgłosić potrzeby w zakresie 

dostarczania posiłków, żywności czy lekarstw. W razie potrzeby świadczona była także telefonicznie 

pomoc psychologiczna. 

Z inicjatywy Radnych oraz przy wsparciu OSP w Pysznicy wykonanych zostało ponad 500 

przyłbic, które otrzymali lokalni przedsiębiorcy, szpital i DPS w Stalowej Woli (materiały na 

wykonanie przyłbic przekazali Państwo Danuta i Józef Hlawacz), a do szpitala powiatowego w Nisku 

i Stalowej Woli przekazanych zostało po 200 sztuk masek za łączną kwotę 1 000,00 zł.  

 

 

XI. KULTURA 
 

Działalność Domu Kultury w Pysznicy 
 

Dom Kultury w Pysznicy jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji 

Kultury prowadzonego przez Gminę Pysznica. Zadaniem instytucji jest upowszechnianie kultury 

poprzez prowadzenie zróżnicowanej działalności polegającej na udostępnianiu wartości kultury 

ogólnonarodowej, a także na inspirowaniu i zachęcaniu mieszkańców do aktywnego i twórczego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym. Działalność ta polega również na tworzeniu warunków do rozwoju 

pasji, umiejętności  i zainteresowań oraz na kultywowaniu regionalnych tradycji ludowych. 

Instytucja realizuje zadania poprzez: 

• rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań potrzeb kulturalnych; 

• tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie 

wiedzą i sztuką;  

• tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej;  

• prowadzenie bieżącej informacji kulturalnej;  

• indywidualne  i zespołowe  uczestnictwo w kulturze; 

• różnorodne  formy edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży;  
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• imprezy kulturalne;  

• współdziałanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami i placówkami 

upowszechniania kultury, bibliotekami, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, 

stowarzyszeniami kulturalnymi.   

 

W roku 2020 działalność Dom Kultury w Pysznicy została w dużym stopniu ograniczona              

w związku z sytuacją epidemiologiczną występującą w  całym kraju. Od stycznia do połowy marca instytucja 

w pełni realizowała swoje zadania z zakresu edukacji kulturalnej. Od połowy marca stacjonarne 

zajęcia Ogniska Artystycznego zostały zawieszone, z wyjątkiem zajęć Zespołu Tanecznego "KIK", 

które prowadzone były w systemie online. Po wakacyjnej przerwie wszystkie dotychczasowe zajęcia 

- oprócz "Zespołu Pieśni i Tańca "Pyszniczanie" - zostały wznowione zgodnie  

z zaleceniami reżimu sanitarnego. Wszelkie regulacje w tym zakresie zawarte zostały zawarte               

w Regulaminie zajęć prowadzonych w Domu Kultury w Pysznicy podczas stanu zagrożenia 

epidemicznego.  

 

Stała działalność Dom Kultury w Pysznicy w roku 2020 przedstawiała się następująco: 

 

W ramach Ogniska Muzycznego prowadzone były zajęcia z nauki gry na instrumentach 

muzycznych adresowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Lekcje nauki gry na 

pianinie, keyboardzie, akordeonie i skrzypcach odbywały się indywidualnie, natomiast lekcje 

gitarowe - w systemie grupowym. Program nauczania dostosowany był do indywidualnych potrzeb 

danej osoby, by każdy niezależnie od wieku i doświadczenia mógł rozwijać umiejętność gry na 

wybranym przez siebie instrumencie muzycznym. Ilość uczestników: od stycznia  do marca  -               

110 osób, natomiast od września do grudnia  - 91 osób    
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W Ognisku Plastycznym funkcjonowały działy: 
 

Klub „Młodych Talentów” - to zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

podczas których uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu podstawowych pojęć plastycznych                          

i poznawali różne warsztaty plastyczne – dzięki czemu zdobywali niezbędną wiedzę umożliwiającą 

efektywną działalność twórczą. Ilość uczestników: od stycznia do marca - 6 osób, natomiast od 

września do grudnia - 10 osób 

Rękodzieło Artystyczne „Supełek” - to zajęcia rękodzielnicze skierowane do dzieci  

i młodzieży. Uczestnicy mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności i ukrytych talentów, dzięki 

wykorzystaniu szerokiej gamy materiałów i technik rękodzielniczych. Ilość uczestników: od stycznia 

do marca - 19 osób, natomiast od września do grudnia - 10 osób 

Klub „Małego Artysty” -  to zajęcia z plastyki przeznaczone dla najmłodszych uczestników: 

dzieci 3-6 letnich, w trakcie których uczyły się one pracy z kolorem, kształtem i fakturą. Ilość 

uczestników: od stycznia do marca - 22 osoby, natomiast od września do grudnia - 23 osoby 

 

Zajęcia Manualne „Papierzaki” -  to zajęcia na których uczestnicy zajęć poznawali technikę 

wykonywania przedmiotów z masy papierowej. W trakcie zajęć najpierw uczyli się przygotowania 

masy od podstaw, a następnie wykonywali z niej domowe lub dzikie zwierzęta. Ilość uczestników: od 

stycznia do marca - 47 osoby, natomiast od września do grudnia - 27 osób 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcjonujące zespoły taneczne: 

 

Zespół Taneczny „KIK” - lekcje tańca dla dzieci i młodzieży, które odbywały się z podziałem na 

poszczególne grupy wiekowe z uwzględnieniem stopnia trudności i zaawansowania. W sumie zespół 

liczył pięć grup z czego trzy z nich były reprezentacyjne, natomiast pozostałe dwie - początkujące. 

Choreografie zespołu opierają się na wykorzystaniu techniki tańca nowoczesnego z elementami 

show dance jazz, funky jazz, a także modern i acro. Ilość uczestników: od stycznia do marca - 96 osób, 

natomiast od września do grudnia - 87 osób 
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Zespół „Mali Pyszniczanie” – to oferta zajęć tanecznych, skierowana do dzieci w wieku od         

4 do 6 lat, które poznawały układy taneczne zarówno do melodii współczesnych, jak i do tradycyjnych   

melodii ludowych. Ilość uczestników: od stycznia do marca - 41 osób, natomiast od września do 

grudnia - 18 osób 

 

 

Zespół Pieśni i Tańca „Pyszniczanie” - celem zajęć była nauka i poznanie elementów tańca 

ludowego z różnych regionów Polski, popularyzowanie go wśród młodego pokolenia, a także 

podtrzymywanie więzi z kulturą regionalną. Ilość uczestników do marca - 41 osób   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcjonujące warsztaty wokalne oraz teatralne: 

 

Warsztaty wokalne „Nutka” - to zajęcia śpiewu zarówno dla początkujących, jak                                

i zaawansowanych wokalistów. Celem zajęć było ogólne umuzykalnienie poprzez pracę nad głosem, 

zdobywanie umiejętności wokalnych, umiejętności pracy indywidualnej oraz pracy w zespole. Ilość 

uczestników: od stycznia do marca - 32 osoby, natomiast od września do grudnia - 26 osób 

 

Zespół wokalny „Takt” -  skład zespołu tworzą osoby uczące się w szkołach średnich i na 

studiach. Mimo wielu obowiązków zawsze z pełnym zaangażowaniem brały one udział  w próbach 

oraz dokładały wszelkich starań, by jak najlepiej zaprezentować się podczas koncertów na terenie 

Gminy, a także poza jej granicami. W roku 2020 Wójt Gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz przyznał 

zespołowi Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury. Ilość uczestników: do marca - 6 osób 
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Teatrzyk „Kramik” - to zajęcia teatralne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Celem pracy  

koła teatralnego było umożliwienie uczestnikom obcowania z literaturą, poznawania tajników pracy 

aktora, wyrażania emocji, a także współdziałania w grupie. Poprzez podstawowe zadanie aktorskie,                                  

dzieci miały możliwość zetknięcia się z różnymi technikami teatru. Ilość uczestników: do marca -            

9 osób 

 

Teatr „Ambrozja” - jest to grupa teatralna, która skupiła młodzież  w wieku od 14 do 17 lat. 

Wspólnie z dziecięcą grupą "Kramik" wzięła udział w przedstawieniu Jasełkowym „Gdy się Chrystus 

rodzi”. Zajęcia teatralne miały na celu udostępnianie młodym miłośnikom sztuki kontaktu z  kulturą 

żywego słowa. Ilość uczestników: od stycznia do marca - 9 osób, natomiast od września do grudnia 

- 9 osób 
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Funkcjonujący klub szachowy: 

 

Na zajęciach zawodnicy doskonalili swoje umiejętności poprzez naukę teorii, rozwiązywanie 
zadań, rozgrywanie partii i analizę ich.  Swoje umiejętności mogli sprawdzić podczas turniejów 
szachowych zorganizowanych przez naszą instytucję. Ilość uczestników: od stycznia do marca - 14 
osób, natomiast od września do grudnia - 20 osób 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprócz stałej oferty zajęć Ogniska Artystycznego Dom Kultury w Pysznicy zrealizował w roku 2020 

w ramach Kalendarza imprez następujące przedsięwzięcia: 

styczeń / marzec 2020 

 

• 6 stycznia - w sali widowiskowej odbyło się Przedstawienie Jasełkowe "Gdy się Chrystus rodzi" 

w wykonaniu grup artystycznych działających w DK  

• 24 stycznia  miał miejsce Koncert Noworoczny, podczas którego na scenie zaprezentowała się 

"Pysznicka Orkiestra Kameralna", Zespół Wokalny „Takt”, wokaliści Warsztatów Wokalnych 

"Nutka", a także Zespół Ludowy "Jastkowianie" i Kolęda z Herodem 

• 13 - 26 stycznia -  w ramach "Ferii w Domu -,,ale Kultury”  w Pysznicy” - odbywały się stałe 

warsztaty Ogniska Artystycznego. Ponadto dodatkowo zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży 

warsztaty kulinarne "Obudź w sobie Master Chefa", a także Zimowy Miniturniej Szachowy  dla 

uczestników Klubu "Szachmistrza" 

• „ARTystyczna Środa” – zrealizowaliśmy cykl wyjazdowych warsztatów artystycznych                             

w miejscowościach Gminy Pysznica tj. Pysznica, Kłyżów, Jastkowice, Krzaki i Sudoły. Zajęcia 

były prowadzone przez instruktorów z DK – Grażynę Swara i Dorotę Szafraniec 

• prowadzenie w każdy czwartek  tygodnia zajęć w zakresie tańca ludowego przez instruktora z 

DK – Annę Strusińską w PSP w Krzakach;  PSP w Kłyżowie;  PSP w Pysznicy oraz  PSP                             

w Jastkowicach 

W połowie marca 2020 r. ogłoszony został zakaz organizacji wszelkich przedsięwzięć z udziałem 

publiczności, w związku z czym po tym terminie Dom Kultury nie zrealizował żadnych zaplanowanych 

koncertów, spektakli i imprez plenerowych, a także odwołał stałe zajęcia do końca czerwca. W czasie 
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przerwy wakacyjnej w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się remont mający na celu likwidację 

nieprzyjemnego zapachu pleśni, który przez prawie dwa lata utrudniał prowadzenie zajęć i realizację 

innych przedsięwzięć kulturalnych. W ramach prac remontowych usunięto starą podłogę, wykonano 

nową wylewkę wraz z izolacją termiczną, a także położono nowy parkiet. Wykonane prace przyniosły 

oczekiwany rezultat - przyczyna wydobywania się zapachu pleśni  została zlikwidowana.    

wrzesień / grudzień 

• we wrześniu DK wznowił prowadzenie zajęć Ogniska Artystycznego z zachowaniem zaleceń 

reżimu sanitarnego. Zajęcia odbywały się w małych grupach, ilość osób na danych zajęciach 

podporządkowana była metrażowi  wybranych sal, na których się one odbywały. Ponadto 

uruchomione zostało dodatkowe wyjście, aby ograniczyć kontakt uczestników poszczególnych 

zajęć. Wprowadzona została również dezynfekcja rąk, sprzętów i powierzchni użytkowych.  

• w grudniu, z okazji świąt Bożego Narodzenia, zrealizowaliśmy video nagranie życzeń 

świątecznych, które mieszkańcom złożył Wójt Gminy Pysznica Łukasz  Bajgierowicz. Życzeniom 

towarzyszyła kolęda "Cicha noc" w wykonaniu Zespołu Wokalnego "Takt", któremu 

akompaniowała Pysznicka Orkiestra Kameralna. Nagranie zostało zamieszczone na stronie 

internetowej DK Pysznica oraz UG Pysznica a także na profilach FB. Ponadto nagraliśmy również 

w formie video "Pastorałkę od serca do ucha", którą zaśpiewali wokaliści Warsztatów 

Wokalnych "Nutka".  

 
 

Realizacja projektów 
 
Dom Kultury w Pysznicy zrealizował  w 2020 r. I etap projektu pod nazwą "Adaptacja 

pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia 

edukacji kulturalnej" w ramach Programu "Infrastruktura domów kultury". Projekt został 

dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, 

zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także z budżetu 

Gminy Pysznica. 

 

Koszty I etapu:  

255  000 zł - dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

95 000 zł - dotacja celowa z budżetu Gminy Pysznica 

 

Koszty II etapu: 

457 000 zł -  dotacja celowa z budżetu Gminy Pysznica 

 

TERMIN REALIZACJI: 

1 maja 2020 r. - 31 grudnia 2020 r. - I etap 

1 stycznia 2021 r. - 31 maja 2021 r. - II etap 
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W ramach zadania przeprowadzono prace modernizacyjne oraz dokonano zakupu 

wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej  w budynku Domu Ludowego                          

w Jastkowicach. Szeroki zakres prac modernizacyjnych, zaplanowanych w ramach zadania dał 

możliwość znacznej poprawy efektywności funkcjonowania zaplecza materiałowo-technicznego          

i poprawy standardów działalności obecnego Domu Ludowego.  

 

W ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji „LOWE w Gminie Pysznica” w dniach 16 i 18 

grudnia 2020 roku w DK w Pysznicy odbyły się warsztaty „Bożonarodzeniowe tradycje w naszych 

domach”. Podczas zajęć, dorośli uczestnicy  wykonali dekorację świąteczną.  

 

 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej 

sieci bibliotecznej. Na terenie naszej gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy oraz 

jej dwie filie w Jastkowicach i Kłyżowie. Celem działań jest zaspakajanie potrzeb kulturalnych, 

oświatowych, czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy Pysznica. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Pysznicy poprzez upowszechnianie czytelnictwa, kształtuje kulturę społeczeństwa, 

pomaga w kształceniu ogólnym i zawodowym a także służy wychowaniu społecznemu i kulturalnej 

rozrywce społeczeństwa. Podstawowe zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy to: 

gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,           

a także organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i 

czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży. 

W listopadzie 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy została przeniesiona do 

nowej siedziby przy ul. Wolności 277. Wnętrze jest bardzo nowoczesne, przestronne i pięknie 

urządzone. Niewątpliwym udogodnieniem jest całodobowa wrzutnia, dzięki której o każdej porze 

można oddać książki. Obecnie biblioteka dysponuje salą do organizacji wydarzeń kulturalnych. Nowy 

lokal posiada także czytelnię czasopism oraz salę komputerową. Udogodnieniem jest również 

podjazd, który umożliwia korzystanie ze zbiorów biblioteki osobom niepełnosprawnym.  
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              Bogactwem Gminnej Biblioteki Publicznej są zasobne i zróżnicowane zbiory. Wzbogacanie 

zasobów bibliotecznych dokonuje się przez zakupy, a środki na nowe książki pochodzą głównie                 

z budżetu gminy. Zakup nowości wydawniczych zasila coroczna dotacja z Ministerstwa Kultury                

i Dziedzictwa Narodowego, a także liczne darowizny od instytucji i osób prywatnych oraz książki 

odzyskiwane w zamian za zagubione.  

W 2020 roku zakupiono ze środków budżetowych 1071 książek na kwotę 25 000,00 zł. 

Skorzystano również z dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” z którego zakupiono 416 

woluminów. Wartość zakupu ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z budżetu państwa – 10 000,00 zł. Biblioteka wzbogaciła także swoje zbiory o dary - 

książki od osób prywatnych i instytucji w ilości 230 egzemplarzy na kwotę 5 816,02 zł. Podsumowując 

w 2020 roku przybyło 1717 woluminów na kwotę 40 816, 02 zł.  

Wypożyczenia książek na zewnątrz w latach 2017 - 2020 

Biblioteka 
Wypożyczenia 

książek w 2017 r. 
Wypożyczenia 

książek w 2018 r. 
Wypożyczenia 

książek w 2019 r. 
Wypożyczenia 

książek w 2020 r. 

GBP Pysznica 12591 13373 13568 10694 

Filia Jastkowice 7867 8985 8825 7463 

Filia Kłyżów 9482 8215 8826 7286 

RAZEM 29940 30573 31219 25443 
Tabela 40 – Wypożyczenia książek na zewnątrz w latach 2017 / 2020 

Spadek wypożyczeń księgozbioru w 2020 roku, spowodowany był zamknięciem placówek          

z trzech przyczyn: zagrożenia epidemią Covid-19 (wszystkie biblioteki były nieczynne dla czytelników 

od 12 maja do 30 kwietnia 2020 roku), kontrolą księgozbioru w Bibliotece w Kłyżowie (wszystkie 

biblioteki nieczynne dla czytelników w dniach od 13 do 31 lipca 2020 roku) oraz z powodu zmiany 

lokalizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy, przenoszenia zbiorów i wyposażenia do nowo 

wyremontowanego lokalu (wszystkie biblioteki były nieczynne od 2 listopada do 11 grudnia 2020 

roku) 
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Zarejestrowani czytelnicy w latach 2017 - 2020 

Biblioteka 
Liczba czytelników   

w 2017 r. 
Liczba czytelników   

w 2018 r. 
Liczba czytelników 

w 2019 r. 
Liczba czytelników 

w 2020 r. 

GBP Pysznica 477 493 497 534 

Filia Jastkowice 400 424 394 380 

Filia Kłyżów 388 402 375 389 

RAZEM 1265 1319 1266 1303 
Tabela 41 – Zarejestrowani czytelnicy w latach 2017 / 2020 

W 2020 roku w bibliotekach na terenie gminy Pysznica pomimo pandemii oraz zamknięcia 

placówek z powodu zmiany lokalizacji Gminnej Biblioteki Publiczne w Pysznicy (przenoszenie 

zbiorów), odnotowano wzrost zarejestrowanych czytelników w stosunku do roku 2019 o 37 osoby. 

 

Zbiory biblioteczne w latach 2017 - 2020 

Biblioteka 
Zbiory biblioteczne   

w 2017 r. 
Zbiory biblioteczne   

w 2018 r. 
Zbiory biblioteczne   

w 2019 r. 
Zbiory biblioteczne   

w 2020 r. 

GBP Pysznica 18 258 17 779 17 490 17 914 

Filia Jastkowice 17 559 17 090 16 610 16 641 

Filia Kłyżów 16 539 17 037 16 719 16 941 

RAZEM 52 356 51 926 50 819 51 496 

Tabela 42 – Zbiory biblioteczne w latach 2017 / 2020 

W bibliotekach przeprowadzana jest cyklicznie selekcja księgozbioru pod względem 

zniszczenia zbiorów oraz dezaktualizacji treści książek. 

Formy promocji książki i biblioteki zrealizowane na terenie gminy Pysznica w 2020 roku 

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy obchodziła jubileusz 65-lecia 

działalności.  Z tej okazji  przygotowano wystawę prezentującą rys historyczny i dotychczasową 

działalność placówki, ekspozycję prac z konkursu na „Ex Libris 65 lat Gminnej Biblioteki Publicznej      

w Pysznicy” oraz wydano bajkę promującą czytanie książek wśród dzieci i młodzieży autorstwa 

Wiesława Drabika „Tajemnica pysznickiego skrzata”. 

Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek zorganizowane w ramach projektu Dyskusyjnych 

Klubów Książki – spotkanie odbyło się na Sali gimnastycznej PSP w Kłyżowie i uczestniczyło w nim ok. 

40 uczniów klas I- III PSP w Kłyżowie – Biblioteka w Kłyżowie 

Konkurs plastyczny „Sowa w bibliotece” – praca z wykorzystaniem dowolnej techniki. Konkurs 

przeznaczony dla dzieci klas 0-8. Biblioteki w Pysznicy, Kłyżowie i Jastkowicach 

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych - „ Ex Libris 65 lat Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pysznicy” ogłoszony z okazji jubileuszu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej                

w Pysznicy – GBP Pysznica 
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Ferie w bibliotece w dniach 20 – 24 stycznia 2020 roku (Biblioteki w Pysznicy , Kłyżowie i 

Jastkowicach) 

✓ Robimy laurkę dla babci i dziadka, głośne czytanie utworu „Zaczarowana babcia” – Hejna,  

✓ Wykonujemy wizytówkę na drzwi. Zabawy z klocków konstrukcyjnych 

✓ Tworzymy maski karnawałowe. C. d. : budowle z klocków konstrukcyjnych 

✓ Konkurs plastyczny – „Sowa w bibliotece” – z wykorzystaniem różnych materiałów i technik, 

kończymy maski karnawałowe, c. d budowle z klcków konstrukcyjnych 

✓ Spotkanie DKK – „Czasodzieje” – N. Sherba – GBP Pysznica 

✓ Zajęcia literackie: „Rysujemy i opowiadamy swoją bajkę” – Biblioteka w Kłyżowie 

✓ Turniej gry w Piłkarzyki – Biblioteka w Kłyżowie 

 

Dodatkowo w bibliotece: gry planszowe, głośne czytanie, zabawy z wykorzystaniem klocków 

konstrukcyjnych, możliwość skorzystania z czytelni komputerowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 52  Laureaci konkursów plastycznych 

Zdjęcie 53 Uczestnicy zajęć "Ferie w bibliotece"- 1 Zdjęcie 54 Uczestnicy zajęć "Ferie w bibliotece” - 2 
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Zajęcia literackie zorganizowane w 2020 roku 

 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – GBP Pysznica 

✓ „Czasodzieje” – N. Sherba 

✓ „Porwana pieśniarka” – Danielle L. Jensen 

✓ „Zaginiony Książę” – „Zwiadowcy” – Flanagan 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – Biblioteka w Kłyżowie. (uczniowie klas IV -VIII)              

Tytuły czytanych książek: 

✓ Rundell K. – Dachołazy 

✓ Kowaleczko-Szumowska M. – Galop”44 

✓ Romero R.M – Lalkarz z Krakowa 

✓ Beatty R. – Serafina i czarny płaszcz 

✓ Szczygielski M. – Omega 

✓ Józefczyk M. – Nasz Azyl 

✓ Piątkowska R. – Dzieci, których nie ma 

✓ Myracle L. – Dzień życzeń 

 
Spotkania Klubu Przyjaciół Książki  – na spotkaniu młodzież rozmawia o ostatnio  przeczytanych i godnych 

polecenia książkach.- Biblioteka w Kłyżowie 

Prowadzenie akcji czytelniczej  „Wieża czytelnicza” wśród chętnych młodszych czytelników – Biblioteka     

w Kłyżowie  

 
Zajęcia edukacyjne zorganizowane w 2020 roku 

✓ Cykl zajęć: Legendy z biegiem Wisły kl. III a – Legenda o Wiśle – GBP Pysznica 

✓ Cykl zajęć: Legendy z biegiem Wisły kl. III b – Legenda o Wiśle – GBP Pysznica 

✓ Cykl Zajęć: „W krainie baśni i legend” – Biblioteka w Kłyżowie 

✓ Cykl zajęć: „Podróż w świat wartości” –  Szacunek - Biblioteka w Kłyżowie -  Zajęcia 

realizowane w oparciu o opowiadania z książki „12 ważnych opowieści – polscy autorzy               

o wartościach” 

✓ Cykl zajęć w kl. I pt.  „Legendy z biegiem Wisły”: „Warszawska syrenka”.- Biblioteka                      

w Kłyżowie 

Wystawy książek, fotogazetki przygotowane w 2020 roku 

 

2020 r. - Rokiem Leopolda Tyrmanda (1920-1985), w 100. rocznicę urodzin i 35. rocznicę śmierci                           

2020 r. - Rokiem Romana Ingardena (1893-1970), w 50. rocznicę śmierci                                                                                 

2020 r. - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620), w 400. rocznicę śmierci                            

2020 r. - Rokiem Świętego Jana Pawła II (1920-2005), w 100. rocznicę urodzin                                                  

2020 r. - Rokiem Bitwy Warszawskiej (1920), w 100. rocznicę bitwy  
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✓ 80 rocznica śmierci Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1940–1965) poety, powieściopisarza, 

nowelisty, przedstawiciela Młodej Polski – wystawka książek 

✓ Dzień Babci i Dzień Dziadka – fotogazetka 

✓ 110. rocznica urodzin Ireny  Sendler pseud. „Jolanta”(1910 - 2008)  – wystawka książek 

✓ 35. Rocznica śmierci i 100 rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda   – wystawka książek 

✓ 110 rocznica urodzin Jana Dobraczyńskiego(1910 - 1994) – wystawka książek 

✓ 55. rocznica śmierci Marii Dąbrowskiej (1989 – 1965) – wystawka książek 

✓ 90. rocznica urodzin Sławomira Mrożka (1930-2013) – wystawka książek 

✓ 95 Rocznica Edmunda Niziurskiego – polskiego prozaika, publicysty, scenarzysty – wystawa 

książek 

✓ 145 Rocznica śmierci H.Ch. Andersena – duńskiego bajkopisarza – wystawa książek 

✓ 130 Rocznica śmierci Zofii Kossak-Szczuckiej polskiej powieściopisarki- fotogazetka 

✓ 50 Rocznica śmierci Ericha Marii Remarque`a niemieckiego pisarza – wystawa książek                   

i fotogazetka 

✓ 40 Rocznica otrzymania literackiej Nagrody Nobla przez Czesława Miłosza 

Ponadto zorganizowano wystawę pokonkursową prac plastycznych „Exlibris 65 lat Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Pysznicy” oraz wystawę „Jubileusz 65-lecia działalności Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pysznicy” prezentująca rys historyczny i obecną działalność placówki. 

 

Jubileusz 65 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy 

✓ Zmiana lokalizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy (otwarcie 14 grudnia 2020 roku) 

Obecnie Biblioteka mieści się przy ulicy Wolności 277. 

✓ Uroczyste symboliczne przekazanie klucza przez Wójta Gminy Pysznica Łukasza 

Bajgierowicza oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica Krzysztofa Skrzypka - Dyrektor 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy Joannie Sztabie. 

✓ Wystawy: pokonkursowa prac plastycznych: „Exlibris 65 lat Gminnej Biblioteki Publicznej         

w Pysznicy”  oraz : „Jubileusz 65-lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy”   

✓ Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu 

„Exlibris 65 lat GBP w Pysznicy” oraz „Sowa w bibliotece” 

✓ Wydanie Bajki promującej czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży: „Tajemnica pysznickiego 

skrzata” – przy współpracy z autorem: Wiesławem Drabikiem  oraz ilustratorem: Markiem 

Szalem. Jest to trzecia część bajkowej trylogii, w której czasy współczesne splatają się                   

z  historią Naszej Małej Ojczyzny.  Książka ukazała się z okazji jubileuszu 65 – lecia działalności 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy dzięki wsparciu finansowemu Gminy Pysznica                 

i sponsorów 
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Rozpoczęcie realizacji Projektu: „Mała Książka – Wielki Człowiek” 

W 2020 r. Biblioteka przystąpiła do projektu Mała książka – wielki człowiek organizowanego 

przez Instytut Książki. Celem Projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku 

przedszkolnym na terenie Polski. W ramach projektu najmłodsi otrzymują Wyprawkę Czytelniczą, na 

którą składa się: książka „Pierwsze czytanki dla…”, broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli 

przedszkolak idzie do biblioteki” oraz Karta Małego Czytelnika – do zbierania naklejek za 

wypożyczone książki. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 

książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu naklejek 

imienny dyplom i upominek. 

 Od 14 grudnia do  31 grudnia wydano małym czytelnikom: 

✓ 47 wyprawek i kart małego czytelnika – GBP Pysznica 

✓ 13 wyprawek i kart małego czytelnika – Biblioteka w Kłyżowie 

✓ 10 wyprawek i kart małego czytelnika – Biblioteka w Jastkowicach 

 

XII. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
 

Wykaz organizacji 
 

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami 

administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. W polskim 

prawie definicję ustawową organizacji pozarządowej zawiera art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057). 

Na terenie Gminy Pysznica działa kilkanaście organizacji pozarządowych, które prowadzą 

działania skierowane na obszary problemowe, odczuwalne w środowisku mieszkańców. Celem 

funkcjonowania tych inicjatyw obywatelskich jest zaspokojenie specyficznych potrzeb mieszkańców, 

bądź podejmowanie problemów o małym zasięgu. Organizacje pozarządowe opierają się w znacznej 

mierze na nieodpłatnej, wolontarystycznej pracy członków, są rzecznikiem interesów różnych grup 

społecznych, niosą pomoc potrzebującym, udzielają rady i wsparcia. 

Szczegółowy wykaz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pysznica przedstawia 

poniższa tabela: 

Zdjęcie 55  Symboliczne przekazanie klucza 

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_prawny_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_prawny_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001057
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Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Pysznica w 2020 roku 

Nazwa  Funkcja / Stanowisko 

Koło Gospodyń Wiejskich "Kobiety Kobietom" z Pysznicy Prezes Anna Bis  

Koło Gospodyń Wiejskich "Kłyżowianki" z Kłyżowa  Przewodnicząca Wioletta Mierzwa  

Stowarzyszenie Kobiet "Słomianej" Przewodnicząca Danuta Mroczek   

Gminny Zespół Sportowy "San" Kłyżów Prezes Grzegorz Siek 

Ludowy Zespół Sportowy "Bukowa" Jastkowice  Prezes Piotr Wołoszyn 

Ludowy Zespół Sportowy "Herosi" Krzaki-Słomiana Prezes Krzysztof Domaradzki 

Ludowy Zespół Sportowy "Olimpia" Pysznica Prezes Sylwester Tofil 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jastkowicach Prezes Wiesław Miklus   

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłyżowie Prezes Andrzej Chyła   

Ochotnicza Straż Pożarna w Pysznicy  Prezes Janusz Bąk  

Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu  Prezes Józef Kuziora  

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej Prezes Stanisław Paleń 

Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne 
"Dziedzictwo i Pamięć" 

Prezes Zbigniew Koczwara 

Towarzystwo Regionalne Ziemi Pysznickiej                                    
im. Ks. Władysława Szubargi 

Prezes Eugeniusz Surowaniec 

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania                   
Zespołu Szkół w Pysznicy 

Prezes Agnieszka Bajgierowicz 

Gminna Akademia Piłkarska "Talent" z Pysznicy  Prezes Tomasz Uberman 

Uczniowski Klub Sportowy z Kłyżowa  Prezes Magdalena Tkacz  

Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia-Orlęta" z Pysznicy  Prezes Wacław Portka  

SWAL w Gminie Pysznica Prezes Magdalena Bąk  

Stowarzyszenie Kulturalno Trzeźwościowe Arka Prezes Marek Banaczyk   

Fundacja "Polonia" Kłyżów Prezes Joanna Ceglińska 

Tabela 43 – Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Pysznica 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Rada Gminy Pysznica Uchwałą nr XV/94/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku przyjęła 

„Program współpracy Gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Celem programu jest wspieranie                  

i umacnianie lokalnych działań na rzecz mieszkańców Gminy Pysznica. Podkreślić należy, iż dokument 

ten stanowi deklarację budowania partnerskiej współpracy poprzez umacnianie świadomości 

odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, tworzenie warunków do powstawania i rozwoju inicjatyw 

służących społeczności lokalnej, a także wzmocnieniu potencjału organizacji pozarządowych poprzez 

zwiększenie wpływu organizacji na kreowanie polityki społecznej w gminie. Współpraca Gminy 

Pysznica z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności oraz uczciwej konkurencji. 

Szczegółowy wykaz zadań publicznych zrealizowanych w 2020 roku:  
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Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Kwota 
dotacji z 
budżetu 
Gminy 

Pysznica 
(zł) 

Całkowity 
koszt 

zadania 
(zł) 

Wkład 
własny 

podmiotu: 
finansowy i 

niefinansowy 
(zł) 

GZS "San" Kłyżów 
Upowszechnianie kultury fizycznej w 

zakresie piłki nożnej w Kłyżowie 
54 000,00 63 652,57 9 652,57 

LZS "Bukowa 
Jastkowice" 

Upowszechnianie kultury fizycznej w 
zakresie piłki nożnej w Jastkowicach 

59 000,00 61 849,09 2 849,09 

LZS "Herosi" Krzaki-
Słomiana 

Upowszechnianie kultury fizycznej w 
zakresie piłki nożnej w Krzakach i 

Słomianej 
15 000,00 17 634,77 2 634,77 

LZS "Olimpia" 
Pysznica 

Upowszechnianie kultury fizycznej w 
zakresie piłki nożnej w Pysznicy 

87 000,00 89 004,53 2 004,53 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi 

Jastkowickiej 
Opłatek dla ludzi starszych 1 700,00 1 730,73 30,73 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi 

Jastkowickiej 
Wierni tradycji Jastkowickiej 1 808,10 1 808,10 0,00 

GZS "San" Kłyżów 
Pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego poprzez zakup strojów i 

promocję Straży Grobu Pańskiego 
5 000,00 5 997,34 997,34 

Grupa Inicjatywna 
reprezentowana 

przez Mirosława Katę 

Poprawa bezpieczeństwa oraz 
zagospodarowanie terenu po placu 

zabaw w Studzieńcu na parking 
9 000,00 11 200,00 2 200,00 

PKPS w Stalowej Woli 

Prowadzenie działań w zakresie walki z 
ubóstwem poprzez pozyskiwanie, 
magazynowanie oraz dystrybucję 

żywności i darów rzeczowych dla osób i 
rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 

ubogich, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z tereny gminy Pysznica 

5 000,00  9 168,47 4 168,47 

FFL SMK Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw 10 000,00 20 150,00 10 150,00 

SUMA 247 508,01 282 195,06 34 687,05 
Tabela 44 – Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Pysznica w 2020 roku 

 

Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Pysznica, na realizację swoich celów statutowych, 

pozyskiwały również środki zewnętrzne. W 2020 roku była to w sumie kwota 31 718,00 zł. 
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Nazwa podmiotu 

Wartość 
pozyskanego 

dofinansowania 
[zł] 

Źródło Przeznaczenie środków 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 
„Kobiety 

Kobietom” z 
Pysznicy 

3 000,00 
Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

Zakup strojów galowych dla członkiń koła oraz na 
wyposażenie nowej siedziby przy ul. Wolności 275 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 

„Kłyżowianki” z 
Kłyżowa 

4 000,00 
Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

Zakup dodatków do strojów dla członkiń koła oraz 
wyposażenie kuchni: termosy, garnki 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi 

Jastkowickiej 
4 958,00 Działaj Lokalnie 

Zakup materiałów do organizacji dożynek. 
Organizacja spotkania i „Konkursu na najpiękniejszy 

wieniec dożynkowy”. Wyposażenie członków 
stowarzyszenia w koszule, bluzki i spódnice. 

Jastkowickie 
Stowarzyszenie 

Kulturalno-
Historyczne 

„Dziedzictwo i 
Pamięć” 

3 800,00 Działaj Lokalnie 

Organizacja czterech wycieczek rowerowych po 
terenie Gminy Pysznica wraz z poczęstunkiem, 

zabawami i grami na świeżym powietrzu. 
Zakupiono także namiot wystawowy 

Gminny Zespół 
Sportowy „San” 

Kłyżów 

5 960,00 Działaj Lokalnie 

Zakupiono 13 sztuk szabli oficerskich wraz z 
pochwami dla kłyżowskich gwardzistów. 

Zorganizowano spotkanie integracyjne wraz z 
poczęstunkiem oraz spotkanie gwardzistów z 

najmłodszymi dziećmi z PSP w Kłyżowie 

10 000,00 
Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu 

Rozwój Akademii Piłkarskiej dla najmłodszych 
adeptów piłki nożnej. Zakupiono 15 kompletów 

dresowych (spodnie + bluza) oraz piłki i buty. 
Zorganizowano treningi dla dzieci w okresie 

czerwiec – październik  

Razem: 31 718,00   
                  Tabela 45 – Zadania zrealizowane przez organizacje pozarządowe, na które pozyskały środki zewnętrzne 

 

        

 

 

 

 

 

 

      Należy również nadmienić, że ze środków Gminy Pysznica wsparte było także „Działanie w 

zakresie walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucję żywności                  

i darów rzeczowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych 

Zdjęcie 57 KGW "Kobiety Kobietom" z Pysznicy Zdjęcie 56 KGW "Kłyżowianki" z Kłyżowa 
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wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pysznica” realizowane poprzez Polski Komitet Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli – kwota dotacji 5 000 zł oraz działanie zmierzające do „Wspierania                

i rozwoju lokalnych inicjatyw” realizowane przez Fundację Fundusz Lokalny SMK z Zaleszan – kwota 

dotacji 10 000 zł. 

 

XIII. TRANSPORT LOKALNY 
 

Zadanie publiczne dotyczące lokalnego transportu zbiorowego Gmina Pysznica powierzyła na 

podstawie porozumienia międzygminnego nr ITP.-VIII.031.3.2016.PK z dnia 13 stycznia 2017 roku 

Gminie Stalowa Wola.  

Wydatki związane z lokalnym transportem w Gminie Pysznica, w 2020 roku, wyniosły 

267 003,63 zł w rozbiciu jak poniżej: 

✓ 251 579,86 zł – Zakład Komunikacji Miejskiej w Stalowej Woli (MZK) 

✓ 15 423,77 zł – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli (PKS) 

Na terenie Gminy Pysznica funkcjonują trzy linie komunikacyjne tj.: 

✓ linia nr 16 relacji Ruda Jastkowska – Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 

✓ linia nr 17 relacji Kłyżów, ul. Błońska – Stalowa Wola, ul. Przyszowska  

✓ linia nr 19 relacji Pysznica, Straż Pożarna – Pysznica, Straż Pożarna 

W Gminie Pysznica usytuowanych jest 93 przystanki autobusowe: 2 w ciągu drogi 

wojewódzkiej, 76 w ciągu dróg powiatowych oraz 15 w drogach publicznych i wewnętrznych 

będących własnością gminy. 

Do istotnych zmian wprowadzonych w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej         

w 2020 roku należy zaliczyć: 

✓ zwiększona liczba kursów linii nr 16 w kierunku oraz z Chłopskiej Woli. Ponadto uruchomione 

zostały kursy linii nr 16 z Rudy Jastkowskiej o godz. 5:40, 6:35, 15:50, 16:40 oraz kursy 

do Rudy Jastkowskiej (godzina przyjazdu: 5:31, 6:31, 15:40, 16:10) 

✓ kurs linii nr 17 został przedłużony do przystanku Grabskiego Mista. Ponadto wydłużony został 

kurs linii nr 17, kończący się w Pysznicy na ul. Krętej o godz. 9:32, do Kłyżowa. Dla kursów linii 

nr 17, które przebiegają lub kończą się na ul. Krętej zostały uruchomione przystanki 

na ul. Nowej w Pysznicy 
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XIV. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY 
 

Policja 

Posterunek Policji w Pysznicy, podlegający Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli, 

realizuje zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pysznica oraz dotyczące 

utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na jej terenie a w szczególności: 

✓ skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie 

uciążliwych dla społeczności lokalnych, 

✓ rozpoznanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, 

✓ skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw kryminalnych, 

✓ rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, 

✓ podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych funkcjonariuszy Policji 

✓ utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji 

 

W roku 2020 na terenie gminy Pysznica miało miejsce: 

✓ 8 wypadków drogowych – o 2 więcej niż w roku 2019 

✓ 40 kolizji drogowych – o 4 mniej niż w roku 2019 

✓ 1 wypadek ze skutkiem śmiertelnym (na terenie Brandwicy) 

✓ na drodze powiatowej 3 wypadki i 17 kolizji drogowych – odpowiednio w roku 2019 doszło 

do 4 wypadków i 12 kolizji drogowych 

W ramach działalności profilaktycznej Stalowowolscy policjanci z Zespołu Profilaktyki 

Społecznej oraz dzielnicowi z Posterunku Policji w Pysznicy wzięli udział na zaproszenie Wójta 

Gminy Pysznica w dwudniowych warsztatach poświęconych m.in. problematyce seniorów.  

W trakcie spotkań omawiano metody stosowane przez oszustów, takie jak: na wnuczka,  

na pracownika opieki społecznej, na policjanta itp. Poruszano również problem przestępstw 

których ofiarami są osoby starsze (kradzieże kieszonkowe, kradzieże mieszkaniowe, zasady 

postępowania przy utracie dokumentów). Celem spotkań było podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku oraz ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób 

starszych, a także poprawa ich świadomości w zakresie obowiązujących przepisów.                         

W grudniu 2020 roku do funkcjonariuszy z posterunku w Pysznicy trafił nowy oznakowany 

radiowóz marki Hyundai Tucson. Wójt Gminy Pysznica przekazał Kierownikowi Posterunku 

Krzysztofowi Kuziorze kluczyki do radiowozu, życząc, by jak najlepiej służył zarówno policjantom 

jak i wszystkim mieszkańcom gminy. Przy tej okazji komendant Powiatowy Policji w Stalowej 

Woli inspektor Janusz Śnios wręczył Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy Krzysztofowi 

Skrzypkowi pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za współpracę w działaniach na rzecz 

bezpieczeństwa publicznego i wspierania licznych inicjatyw profilaktycznych i prewencyjnych. 

Zakup radiowozu był możliwy dzięki przekazaniu środków przez samorząd Gminy Pysznica               

w kwocie 58 149,00 zł. Pozostała kwota została pokryta ze środków „Programu Modernizacji 
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Policji Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura ochrony Rządu w latach 2017 – 

2020”. Łączny koszt pojazdu wyniósł: 116 298,00 zł 

Ochotnicze Straże Pożarne 
 

Na terenie Gminy Pysznica działają cztery Ochotnicze Straże Pożarne – w Jastkowicach, 

Kłyżowie, Pysznicy oraz Studzieńcu. Trzy pierwsze należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego. OSP w Studzieńcu to jednostka typu „S”.  

Zadania określone w statutach OSP zdecydowanie wykraczają poza obszar ratowniczy, 

określany w przepisach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki OSP z terenu naszej 

gminy realizują samodzielne działania z zakresu: 

✓ gaszenie pożarów 

✓ ratownictwa technicznego, w szczególności ratownictwa w komunikacji drogowej 

✓ udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 

✓ minimalizowania zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi 

Jednostka Liczba wyjazdów w 2019 r. Liczba wyjazdów w 2020 r. 

OSP Jastkowice 59 34 

OSP Kłyżów 47 32 

OSP Pysznica 70 75 

OSP Studzieniec 20 13 

Tabela 46 – Ilość wyjazdów jednostek z terenu Gminy Pysznica w latach 2019 / 2020 
 

W 2020 roku na terenie gminy Pysznica odnotowano łącznie 59 pożarów z czego 7 dotyczyło 

obiektów mieszkalnych, 6 lasów, aż 43 upraw rolnych a 3 z innych przyczyn. Wskaźniki z roku 2020 

są porównywalne z latami ubiegłymi. Wśród przyczyn powstawania pożarów wymienia się 

nieostrożność osób dorosłych z otwartym ogniem, nieprawidłową eksploatację urządzeń grzewczych 

na paliwo stałe czy umyślne podpalenia. Przypuszczalnymi przyczynami miejscowych zagrożeń są 

zaś: niezachowywanie zasad bezpieczeństwa przez użytkowników dróg oraz nietypowe zachowania 

zwierząt i zjawiska atmosferyczne (wiatr, burze itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 20 – Liczba pożarów na terenie gminy w 2020 roku z podziałem na rodzaj obiektu 
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Wykres 21 – Liczba miejscowych zagrożeń na terenie gminy w 2020 roku z podziałem na rodzaj obiektu 

 

Wszystkie jednostki OSP wyposażone są w pojazdy przygotowane do działań ratowniczo-

gaśniczych oraz niezbędny sprzęt: armaturę wodno-pianową, sprzęt ochrony dróg oddechowych, 

sprzęt do ratownictwa medycznego oraz specjalistyczne zestawy hydrauliczne sprzętu ratowniczego 

do uwalniania osób uwięzionych w rozbitych podczas wypadków drogowych pojazdach.  

Współpraca między samorządem, a ochotnikami układa się na bardzo dobrym poziomie. 

Inwestowane są środki w sprzęt ratowniczy, uzbrojenie osobiste strażaków czy zakup nowych wozów 

bojowych i modernizację strażnic jednostek OSP w gminie. 

W 2020 roku Gmina Pysznica poniosła wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych 

Straży Pożarnych (m.in.: ekwiwalenty dla strażaków, koszty ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, 

zakup materiałów, zakup sprzętu i elementów wyposażenia ratowniczego, wydatki związane                  

z przeglądami okresowymi sprzętu ratowniczego i ochronnego, naprawy samochodów gaśniczych      

i sprzętu itp.) w wysokości 458 912,07 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków poniżej: 

✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP 41 777,95 zł 

✓ wypłaty za udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkoleniowych 40 723,50 zł  

✓ zakup paliwa 17 041,28 zł  

✓ zakup części zamiennych do samochodów, art. przemysłowych i innych 2 685,82 zł  

✓ zakup gaśnic dla OSP Studzieniec i Pysznica 450,45 zł 

✓ zakup akumulatorów dla OSP Studzieniec i Pysznica 2 274,00 zł  

✓ zakup hełmów OSP Pysznica 1 574,40 zł 

✓ zakup wzmacniacza sygnału OSP Studzieniec 412,99 zł  

✓ zakup szafek OSP Kłyżów 6 080,00 zł  

✓ zakupy dla OSP Kłyżów ( części do wyciągarki, części do przeglądu samochodu, kanister, 

skrzynia ładunkowa do samochodu i inne drobne artykuły) 7 775,54 zł  

✓ zakup rękawiczek i gogli ochronnych oraz kombinezonu (Covid-19) 893,86 zł  

✓ zakup prenumeraty czasopisma Strażak 285,60 zł  

✓ zakup środka pianotwórczego 2 130,36 zł  

✓ zakup ubrań ochronnych i specjalnych dla jednostek z terenu gminy 15 915,07 zł  
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✓ zakup środków medycznych do uzupełnienia toreb medycznych R1 4 967,54 zł 

✓ zakup napisu podświetlanego OSP Pysznica 5 289,00 zł  

✓ zakup książek działań ratowniczo-gaśniczych oraz kalendarzy 1 535,01 zł  

✓ opłaty za energię, gaz i wodę 34 151,93 zł  

✓ naprawę urządzenia oświetleniowego OSP Studzieniec 250,00 zł  

✓ naprawę i przegląd samochodu Jelcz OSP Pysznica 4 330,00 zł  

✓ naprawę radiostacji w samochodzie OSP Pysznica 448,95 zł  

✓ remont gaśnicy OSP Pysznica 407,13 zł  

✓ naprawę gaśnicy OSP Jastkowice 196,49 zł  

✓ naprawę pompy OSP Jastkowice 310,00 zł  

✓ wymianę baterii w detektorze oraz serwis agregatu prądotwórczego OSP Jastkowice    

492,00 zł 

✓ remont instalacji elektrycznej oraz syreny strażackiej OSP Studzieniec 4 305,00 zł  

✓ remont po przeglądzie pojazdu OSP Kłyżów 2 072,05 zł  

✓ przegląd nadwozia pojazdu OSP Kłyżów 2 241,67 zł  

✓ przegląd zestawu Holmatro w jednostkach OSP 3 444,00 zł  

✓ przegląd obiektów budowlanych 2 952,00 zł  

✓ wymianę i przechowywanie opon samochodu OSP Pysznica 140,00 zł  

✓ abonament roczny systemu e-remiza dla wszystkich jednostek 509,99 zł  

✓ usługę prania ubrań specjalnych 841,32 zł  

✓ badania techniczne i diagnostyka samochodów 1 959,00 zł  

✓ monitoring OSP 811,80 zł  

✓ badania strażaków 2 808,00 zł  

✓ opłaty za kanalizację 1 246,69 zł 

✓ opłaty za odpady 1 113,07 zł  

✓ wykonanie i montaż instalacji alarmowej OSP Kłyżów 3 062,70 zł  

✓ inne drobne usługi 622,31 zł  

✓ opłaty za telefony komórkowe 394,93 zł  

✓ opłaty komunikacyjne 7,00 zł  

✓ ubezpieczenie majątku 16 741,53 zł  

✓ wykonanie ogrodzenia działki remizy OSP w Studzieńcu (f. s.) 10 000,00 zł  

✓ dotację podmiotową dla OSP Pysznica na remont instalacji mechanicznej wyciągu spalin 

samochodowych 6 764,90 zł  

✓ dotację podmiotową dla OSP Kłyżów na zakup sprzętu i wyposażenia 4 114,26 zł  

✓ dotację podmiotową dla OSP Studzieniec na doposażenie 1 425,00 zł  

✓ dotację celową dla OSP Jastkowice na zakup zabudowy samochodu operacyjno-

rozpoznawczego 10 490,00 zł  

✓ dotację celową dla OSP Jastkowice na zakup terenowego samochodu ratowniczo-

gaśniczego 32 194,00 zł 

✓ wydatki związane z obroną cywilną 3 044,80 zł 
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Zarządzanie kryzysowe 
 

W Gminie Pysznica działa system powiadamiania o zagrożeniach dla mieszkańców w formie 

wiadomości tekstowych i przez media społecznościowe, dodatkowo na stronie internetowej 

umieszczane są aktualne informacje o ostrzeżeniach dotyczących gwałtownych burz, ulew czy 

przymrozków.  

W Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego  rozpoczynają się wszystkie działania                   

i koordynacja całego procesu począwszy od fazy przygotowania po fazę odbudowy w systemie. 

Działania z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych są realizowane na bieżąco 

zgodnie z wytycznymi starosty stalowowolskiego i wojewody podkarpackiego i w tym aspekcie 

wydawane były zarządzenia Wójta. Opracowywano i aktualizowano plany i programy wynikające 

z przepisów prawa. Dobra współpraca z jednostkami OSP, Policją, innymi jednostkami 

samorządowymi procentuje i daje poczucie bezpieczeństwa, oraz zwiększa możliwości i potencjał 

ratowniczy na terenie gminy. W 2020 roku główny nacisk został położony na walkę z pandemią 

koronawirusa poprzez zakup maseczek, materiałów, płynów, środków ochrony osobistej itp. 

Oprócz zarządzania kryzysowego kolejną gałęzią bezpieczeństwa gminy i państwa są sprawy 

wojskowe. Do najważniejszych kwestii z tym związanych zaliczają się świadczenia osobiste                         

i rzeczowe oraz kwalifikacja wojskowa. W 2020 roku zostało wydanych 30 decyzji nakładających 

świadczenia. W  2020 roku kwalifikacja wojskowa nie odbyła się ze względu na pandemię. 

Wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym i zapewnieniem bezpieczeństwa                       

poniesione w 2020 roku: 

✓ dotacja celowa w wysokości 44 712,00 zł dla Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli na 

zakup respiratora stacjonarnego Elisa 600  

✓ wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 (środki czystości i rękawice ochronne)         

15 540,78 zł  

✓ wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 (maseczki ochronne) 20 230,75 zł  

✓ wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 (zakup opryskiwacza do dezynfekcji)            

1 912,24 zł  

✓ wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 (stojaki z dozownikiem do dezynfekcji rąk) 

1 476,00 zł  

✓ wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 (zakup łóżek) 10 332,00 zł 

✓ wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 (zakup osłon na biurka) 2 989,96 zł 

✓ wykonanie tablic ostrzegawczych dla mieszkańców w związku z rozporządzeniem 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 1 346,85 zł  

✓ wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (informator sms) 3 099,60 zł 
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XV. REALIZACJA UCHAŁ RADY GMINY PYSZNICA 
 

W 2020 roku Rada Gminy Pysznica obradowała na 10 sesjach zwyczajnych, podczas których 

podjęła 86 uchwał. Ich szczegółowy opis przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Pysznica w 2020 roku 

Lp. 
Numer uchwały    

data podjęcia 
Przedmiot uchwały Termin wykonania 

1. 
Uchwała Nr 

XVIII/110/2020              
 z dn. 19 lutego 2020 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

2. 
Uchwała Nr 

XVIII/111/2020             
 z dn. 19 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia 
średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pysznica 
obowiązującej przy naliczaniu zwrotu rodzicom 
kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego w 

roku szkolnym 2019/2020 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

3. 
Uchwała Nr 

XVIII/112/2020 
z dn. 19 lutego 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie 
zmiany prawa miejscowego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

4. 
Uchwała Nr 

XIX/113/2020 
z dn. 29 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości w drodze przetargu 

nieograniczonego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

5. 
Uchwała Nr 

XIX/114/2020 
z dn. 29 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

6. 
Uchwała Nr 

XIX/115/2020              
 z dn. 29 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów, 
których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

7. 
Uchwała Nr 

XIX/116/2020 
z dn. 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnym oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica 
w 2020 roku” 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

8. 
Uchwała Nr 

XIX/117/2020 
z dn. 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za 
odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez 

właścicieli nieruchomości za opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

9. 
Uchwała Nr 

XIX/118/2020 
z dn. 29 kwietnia 2020 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pysznicy do załatwiania indywidualnych spraw z 
zakresu administracji publicznej dotyczących 

dodatku energetycznego 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

10. 
Uchwała Nr 

XIX/119/2020 
z dn. 29 kwietnia 2020 r. 

sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w 
ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 
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11. 
Uchwała Nr 

XIX/120/2020 
z dn. 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i 
zbywania udziałów i 

akcji przez Wójta Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

12. 
Uchwała Nr 

XIX/121/2020 
z dn. 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na 
podwyższenie kapitału zakładowego do spółki pod 

firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z 
siedzibą w Pysznicy 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

13. 
Uchwała Nr 

XIX/122/2020                
z dn. 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

14. 
Uchwała Nr 

XIX/123/2020       
z dn. 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

15. 
Uchwała Nr 

XX/124/2020        
z dn. 27 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy 
Pysznica w celu uhonorowania 30-lecia 

przywrócenia samorządu lokalnego w Polsce 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

16. 
Uchwała Nr 

XX/125/2020         
z dn. 27 maja 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 
„Rybakówka I” 

Uchwała wchodzi wżycie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

17. 
Uchwała Nr 

XX/126/2020        
z dn. 27 maja 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 
„Rybakówka II” 

Uchwała wchodzi wżycie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

18. 
Uchwała Nr 

XX/127/2020        
z dn. 27 maja 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w 
przedmiocie zmiany prawa miejscowego – 

wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

19. 
Uchwała Nr 

XX/128/2020       
 z dn. 27 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

20. 
Uchwała Nr 

XXI/129/2020       
z dn. 3 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Pysznica wotum zaufania 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

21. 
Uchwała Nr 

XXI/130/2020      
 z dn. 3 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy 

Pysznica za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

22. 
Uchwała Nr 

XXI/131/2020       
z dn. 3 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica 
absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

23. 
Uchwała Nr 

XXI/132/2020       
z dn. 3 lipca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i 

pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 

Uchwała podlega 
opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym  Województwa 
Podkarpackiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

24. 
Uchwała Nr 

XXI/133/2020 
z dn. 3 lipca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonych w obrębie 
ewidencyjnym Kłyżów, gm. Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
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25. 
Uchwała Nr 

XXI/134/2020 
z dn. 3 lipca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości w drodze przetargu 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

26. 
Uchwała Nr 

XXI/135/2020 
z dn. 3 lipca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
zamianę nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

27. 
Uchwała Nr 

XXI/136/2020 
z dn. 3 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia 
w 2020 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na 
realizację zadania publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

28. 
Uchwała Nr 

XXI/137/2020 
z dn. 3 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i ma 

zastosowanie od dnia 
9 czerwca 2020 r. 

29. 
Uchwała Nr 

XXI/138/2020 
z dn. 3 lipca 2020 r. 

w sprawie zmian w uchwale  
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

30. 
Uchwała Nr 

XXI/139/2020 
z dn. 3 lipca 2020 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

31. 
Uchwała Nr 

XXII/140/2020     
z dn. 7 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

32. 
Uchwała Nr 

XXII/141/2020 
z dn. 7 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia  
zgody na nabycie nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

33. 
Uchwała Nr 

XXII/142/2020 
z dn. 7 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

34. 
Uchwała Nr 

XXII/143/2020 
z dn. 7 września 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego 
sfinansowania w 2021r. zadania pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Brandwica, Bąków i Jastkowice” 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

35. 
Uchwała Nr 

XXII/144/2020 
z dn. 7 września 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego 
sfinansowania w 2021 r. zadania pn. 

„Sporządzenie IV zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Pysznica, oraz projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

terenów usług sportu i rekreacji w Pysznicy 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

36. 
Uchwała Nr 

XXII/145/2020 
z dn. 7 września 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

37. 
Uchwała Nr 

XXII/146/2020        
z dn. 7 września 2020 r. 

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” 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

38. 
Uchwała Nr 

XXII/147/2020 
z dn. 7 września 2020 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Pysznica na rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 



  
 92 Raport o stanie Gminy Pysznica za rok 2020 

39. 
Uchwała Nr 

XXII/148/2020 
z dn. 7 września 2020 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

40. 

Uchwała Nr 
XXIII/149/2020 

z dn. 30 września  
2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV 
zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

41. 

Uchwała Nr 
XXIII/150/2020 

z dn. 30 września  
2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów usług sportu i rekreacji w 
Pysznicy 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

42. 

Uchwała Nr 
XXIII/151/2020 

z dn. 30 września 
2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę 
nieruchomości gruntowej położonej w Pysznicy 
stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 
1934/1 na rzecz Skarbu Państwa – Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na cele 
publiczne 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

43. 

Uchwała Nr 
XXIII/152/2020 

z dn. 30 września  
2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego 
udzielenia dotacji celowej w 2021 r. dla Domu 

Kultury w Pysznicy na 
realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń 

Domu Ludowego w Jastkowicach i zakup 
wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji 

kulturalnej” 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

44. 

Uchwała Nr 
XXIII/153/2020 

z dn. 30 września  
2020 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Pysznica na rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

45. 

Uchwała Nr 
XXIII/154/2020 

z dn. 30 września  
2020 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

46. 

Uchwała Nr 
XXIV/155/2020 

z dn. 30 października 
2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości w drodze przetargu 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

47. 

Uchwała Nr 
XXIV/156/2020 

z dn. 30 października 
2020 r. 

w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i 
Edukacji w Gminie Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

48. 

Uchwała Nr 
XXIV/157/2020 

z dn. 30 października 
2020 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 
obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego i ma 

zastosowanie do podatku 
należnego od dnia 
1 stycznia 2021 r 

49. 

Uchwała Nr 
XXIV/158/2020 

z dn. 30 października 
2020 r. 

Zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/228/2014 Rady 
Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie 

zwolnień w podatku od nieruchomości 

Uchwała wchodzi wżycie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

50. 

Uchwała Nr 
XXIV/159/2020 

z dn. 30 października 
2020 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Pysznica na rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 
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51. 

Uchwała Nr 
XXV/160/2020 

z dn. 18 listopada  
2020 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Pysznicy 

52. 

Uchwała Nr 
XXV/160/2020 

z dn. 18 listopada  
2020 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

53. 

Uchwała Nr 
XXV/161/2020 

z dn. 18 listopada  
2020 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Pysznica do 
wykonywania działalności w zakresie usług 

telekomunikacyjnych 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

54. 

Uchwała Nr 
XXV/162/2020 

z dn. 18 listopada  
2020 r. 

sprawie zmiany ,,Strategii Rozwoju Gminy 
Pysznica na lata 2016 – 2022” 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

55. 

Uchwała Nr 
XXV/163/2020 

z dn. 18 listopada  
2020 r. 

w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Pysznica” 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

56. 

Uchwała Nr 
XXV/164/2020 

z dn. 18 listopada  
2020 r. 

w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy 
Pysznica do kategorii dróg gminnych 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływnie 14 dni od daty jej  

ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 

57. 

Uchwała Nr 
XXV/165/2020 

z dn. 18 listopada  
2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 

terenie Gminy Pysznica” 

Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 
i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia 

jednak nie wcześniej niż z 
dniem   1 stycznia 2021 r. 

58. 

Uchwała Nr 
XXV/166/2020 

z dn. 18 listopada  
2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 
i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia 

jednak nie wcześniej niż z 
dniem   1 stycznia 2021 r. 

59. 

Uchwała Nr 
XXV/167/2020 

z dn. 18 listopada  
2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 
i wchodzi  w życie z dniem 1 

stycznia 2021 r. 

60. 

Uchwała Nr 
XXV/168/2020 

z dn. 18 listopada  
2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, warunków i trybu składania deklaracji 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane 
zawarte w deklaracji 

Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 

stycznia 2021 r. 

61. 

Uchwała Nr 
XXV/169/2020 

z dn. 18 listopada  
2020 r. 

w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy 
finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na 

realizację zadania publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 
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62. 

Uchwała Nr 
XXV/170/2020 

z dn. 18 listopada  
2020 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Pysznica na rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

63. 

Uchwała Nr 
XXV/171/2020 

z dn. 18 listopada  
2020 r. 

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 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

64. 
Uchwała Nr 

XXVI/172/2020 
z dn. 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu  Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pysznicy 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

65. 
Uchwała Nr 

XXVI/173/2020 
z dn. 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

66. 
Uchwała Nr 

XXVI/174/2020 
z dn. 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2021-2025 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

67. 
Uchwała Nr 

XXVI/175/2020 
z dn. 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

68. 
Uchwała Nr 

XXVI/176/2020 
z dn. 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania 
wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Pysznica wraz ze 
szczegółową inwentaryzacją” 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

69. 
Uchwała Nr 

XXVI/177/2020 
z dn. 16 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 
Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

70. 
Uchwała Nr 

XXVI/178/2020 
z dn. 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości w drodze przetargu 

nieograniczonego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Pysznicy 

71. 
Uchwała Nr 

XXVI/179/2020 
z dn. 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa 
użytkowania wieczystego oraz 

prawa własności do budynków na nieruchomości 
położonej w Pysznicy na rzecz Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Pysznicy 

72. 
Uchwała Nr 

XXVI/180/2020 
z dn. 16 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 
2020 roku pożyczki 

długoterminowej na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Kłyżów – etap I” 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

73. 
Uchwała Nr 

XXVI/181/2020 
z dn. 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Pysznica na rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

74. 
Uchwała Nr 

XXIV/182/2020 
z dn. 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 
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75. 

Uchwała Nr 

XXVII/183/2020              

z dn. 30 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 

Gminy Pysznica na lata 2021 – 2030 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

76. 

Uchwała Nr 

XXVII/184/2020              

z dn. 30 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 r. 

77. 

Uchwała Nr 

XXVII/185/2020               

z dn. 30 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 

2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 r. 

78. 

Uchwała Nr 

XXVII/186/2020               

z dn. 30 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Pysznicy 

79. 

Uchwała Nr 

XXVII/187/2020               

z dn. 30 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie wydatków niewygasających z upływem 
roku budżetowego 2020 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

80. 

Uchwała Nr 

XXVII/188/2020               

z dn. 30 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy 
finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na 

realizację zadań publicznych 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

81. 

Uchwała Nr 

XXVII/189/2020                

z dn. 30 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy 
finansowej dla Powiatu Niżańskiego na realizację 

zadania publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

82. 

Uchwała Nr 

XXVII/190/2020                 

z dn. 30 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy 
finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na 

realizację zadania publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

83. 

Uchwała Nr 

XXVII/191/2020                       

z dn. 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy 
finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na 

realizację zadania publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

84. 

Uchwała Nr 

XXVII/192/2020                       

z dn. 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia w 
2021 roku pomocy rzeczowej Powiatowi 

Stalowowolskiemu 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

85. 

Uchwała Nr 

XXVII/193/2020                  

z dn. 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 r. 

86. 

Uchwała Nr 

XXVII/194/2020                        

z dn. 30 grudnia 2020 r. 

 

Uchwała budżetowa 
Gminy Pysznica na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 r. i 

podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 
oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy. 

Tabela 46 - Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Pysznica w 2020 roku 
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Realizacja Programów i Strategii 

 

Programy i Strategie 

Nazwa Uchwała Cele i zadania 

„ Program opieki 
nad zwierzętami 

bezdomnymi 
oraz 

zapobiegania 
bezdomności 
zwierząt na 

terenie Gminy 
Pysznica w 2020 

roku” 

Uchwała nr 
XIX/116/2020 

 z dnia  
29 kwietnia   

2020 r. 

Celem Programu jest: 
- zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy Pysznica 
- ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych i opieka nad nimi 
- promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w 
stosunku do zwierząt 
Program obejmuje zadania: 
- zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku 
- zapewnienie opieki nad kotami wolnożyjącymi i ich karmienie 
- odławianie zwierząt bezdomnych 
- obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 
- poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych 
- usypianie ślepych miotów 
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla 
zwierząt gospodarskich 
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

„Program 
współpracy 

gminy Pysznica z 
organizacjami 

pozarządowymi i 
innymi 

podmiotami 
prowadzącymi 

działalność 
pożytku 

publicznego na 
rok 2021” 

Uchwała nr 
XXV/160/2020 

z dnia  
18 listopada  

2020 r.   

Celem Programu jest podejmowanie działań skierowanie do 
mieszkańców gminy Pysznica, przy współpracy z podmiotami 
programu, aby w sposób bardziej efektywny zaspokajać zbiorowe 
potrzeby i oczekiwania wspólnoty w oparciu o posiadane zasoby 
infrastrukturalne, finansowe i osobowe. 
Współpraca gminy z podmiotami programu dotyczy w szczególności 
realizacji zadań w zakresie: 
- pomocy społecznej 
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej  
- ochrony i promocji zdrowia 
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy 
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności     
lokalnych 
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży 
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
- ekologii i ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego 
- turystyki i krajoznawstwa 
- porządku i bezpieczeństwa publicznego 
- działalność na rzecz integracji europejskiej 
- promocji i organizacji wolontariatu 
- działalność na rzecz rodziny 
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych 

„ Strategia 
Rozwoju Gminy 
Pysznica na lata 

2016 – 2020” 

Uchwała nr 
XXV/162/2020  

z dnia               
18 listopada  

2020 r. 

Celem Strategii jest: 
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej  
-modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
- rozbudowa sieci wodociągowej 
- modernizacja i rozbudowa ujęcia wody 
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„Gminny 
Program 

Przeciwdziałania 
Przemocy w 

Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar 
Przemocy w 

Rodzinie na lata 
2021-2025”  

Uchwała nr 
XXVI/174/2020 

z dnia  
16 grudnia  

2020 r. 

Celem Programu jest: 
- tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, zmniejszenie zjawiska przemocy i zwiększenie skuteczności 
profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie 
- zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych 
wobec sprawców przemocy 
- zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej w obszarze przemocy 
w rodzinie 
Program obejmuje zadania: 
- tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie-określenie zasad wzajemnej współpracy służb i instytucji 
- diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie ze szczególnym 
uwzględnieniem skali krzywdzenia i zaniedbywania dzieci 
- promowanie szeroko zakrojonej pomocy specjalistycznej 
- objęcie rodzin dysfunkcyjnych pomocą społeczną 
- organizacja wsparcia instytucjonalnego oraz poradnictwa 
specjalistycznego 
- wspólne interwencje środowiskowe policji i pomocy społeczne 
- działania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy 
- prowadzenie działalności edukacyjno-profilaktycznej skierowanej 
do społeczności lokalnej 

„Program 
usuwania 
wyrobów 

zawierających 
azbest z terenu 
gminy Pysznica 

wraz ze 
szczegółową 

inwentaryzacją” 

Uchwała nr 
XXXVI/176/2020 

z dnia 
16 grudnia 

2020 r. 

Celem Programu jest bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z obszaru Gminy Pysznica.  
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację niżej wymienionych 
zadań określonych w Programie:  
- zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat azbestu, jego 
bezpiecznego użytkowania i usuwania (likwidacja przyzwolenia 
społecznego na nielegalne zachowania związane z azbestem – 
nieuprawniony demontaż i wyrzucanie eternitu m.in. do lasów). 
- stworzenie właściwych warunków do wdrożenia obowiązujących 
przepisów prawnych oraz dobrych praktyk związanych z wyrobami 
azbestowymi  
- stworzenie sprzyjających warunków usuwania wyrobów 
azbestowych w całym okresie działania Programu 
- prowadzenie monitorowania powstawania odpadów azbestowych 
i gospodarki nimi 
- stworzenie systemu dotowania usuwania azbestu 

 
 
 
 
 
 
 

„Strategia 
Rozwiązywania 

Problemów 
Społecznych 

Gminy Pysznica 
na lata  

2021 – 2030” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Uchwała nr 
XXVII/183/2020 

z dnia  
30 grudnia  

2020 r. 
 
 

Uwzględniając analizy SWOT wypracowano następujące cele 
strategiczne: 
- świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na 
wiedzy 
- dostęp do kształcenia ustawicznego, sprzyjanie działaniom 
kulturotwórczym 
- profesjonalna pomoc społeczna, wzmacniająca świadomość 
społeczną, wspierająca jakość życia lokalnej społeczności, 
integrująca mieszkańców, zachęcająca do samorealizacji i wsparcia 
dla innych 
- skuteczne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii 
- efektywny system przeciwdziałania nadużywaniu środków 
psychoaktywnych 
Program obejmuje zadania: 
- wspieranie aktywności trzeciego sektora działającego w różnych 
obszarach życia społecznego 
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- działania na rzecz zapewnienia standardów dostępności w szkołach 
- wdrażanie profilaktyki uniwersalnej zgodnie z rekomendacjami 
Narodowego Programu Zdrowia 
- opracowanie i wdrożenie metod i zasad pomocy psychologicznej –
pedagogicznej i medycznej w szkołach 
- rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej, oświatowej i 
rozrywkowej dla osób starszych 
-  realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych –powinny 
dotyczyć wszystkich zachowań ryzykownych oraz obejmować dzieci i 
młodzież oraz rodziców i opiekunów 
- opracowanie i wdrożenie zorganizowanej pomocy specjalistycznej 
(psychologicznej, prawnej, i medycznej) dla mieszkańców Gminy 
- zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób i 
rodzin uwikłanych w uzależnienia od środków psychoaktywnych 
oraz uwikłanych w przemoc 
- prowadzenie systematycznych badań określających skalę zjawisk 
dysfunkcyjnych, potrzeb pomocowych i profilaktycznych 
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii 
- wspieranie i współuczestniczenie w realizacji Gminnego Programu 
przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Gminny 
Program 

Profilaktyki i 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych na 

2021 rok” 

Uchwała nr 
XXVII/184/2020 

z dnia  
30 grudnia  

2020 r. 

Cel  Programu dotyczy profilaktyki i rozwiazywania problemów 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 
ryzykownymi określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 
2016 – 2020 
Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych: 
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alkoholu 
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich 
rodzin 
- udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe 
pomocy psychospołecznej i prawnej 
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywanie problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii 
- działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w ruchu 
drogowym 
- działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach 
publicznych 
- działania na rzecz ograniczenia populacji osób pijących alkohol 
ryzykownie i szkodliwie 

 
„Gminny 
Program 

Przeciwdziałania 
Narkomanii na 

2021 rok” 
 
 

 
Uchwała nr 

XXVII/185/2020 
z dnia 

 30 grudnia 
2020 r. 

 
 

Cel  Programu dotyczy profilaktyki i rozwiazywania problemów 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 
ryzykownymi określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 
2016 – 2020 
Zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii: 
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- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych 
uzależnieniem 
- udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii 
pomocy psychologicznej i prawnej 
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 
narkomani 
- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych służącej rozwiazywaniu problemów narkomanii 
- pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, 
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i 
kontaktu socjalnego 
 
Tabela 48 – Programy i strategie 

XVI. KALENDARIUM WYDARZEŃ 
 

Rok 2020 naznaczony był ograniczeniami wynikającymi z obostrzeń pandemicznych co odbiło 

się na możliwości przeprowadzania różnego rodzaju imprez i uroczystości. Dlatego ich ilość została 

zmniejszona, a poniższe kalendarium przedstawia te, które udało się przeprowadzić. 

 

                    KONCERT NOWOROCZNY                                                      OBCHODY 3 MAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Zdjęcie 58  Kalendarium wydarzeń - 1 Zdjęcie 59 Kalendarium wydarzeń - 2 

24 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej 

Domu Kultury w Pysznicy odbył się Koncert 

Noworoczny, w którym  wystąpili zarówno 

artyści działający przy DK, jak również 

członkowie stowarzyszeń z terenu gminy         

Gminne obchody Święta 3 Maja miały w tym 

roku charakter symboliczny. Wójt wraz              

z Zastępcą i Przewodniczącym Rady złożyli 

kwiaty w miejscach pamięci narodowej na 

terenie Gminy Pysznica         
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                 WIZYTA MINISTER SPORTU                                  XXII TURNIEJ SIATKÓWKI AMATORÓW 

 
 

                        81 ROCZNICA ŚMIERCI KAPRALA     

                               FRANCISZKA DZIUBY                             78 ROCZNICA PACYFIKACJI WSI KOCHANY 

 

 

Zdjęcie 60  Kalendarium wydarzeń - 3 Zdjęcie 61  Kalendarium wydarzeń - 4 

16 czerwca 2020 roku z wizytą do Gminy 

Pysznica przybyła Minister Sportu Danuta 

Dmowska-Andrzejuk. Pani Minister oglądała 

efekty przebudowy boiska sportowego przy 

PSP w Pysznicy dofinansowanej ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki         

27 czerwca 2020 roku w karczmie „Zacisze” 

w Chłopskiej Woli szesnaście drużyn stanęło 

do walki o Puchar Wójta Gminy Pysznica w 

XXII Turnieju Siatkówki Plażowej Amatorów 

Zdjęcie 62  Kalendarium wydarzeń - 5 
Zdjęcie 63  Kalendarium wydarzeń - 6 

W uroczystej Mszy Świętej za duszę kaprala 

Franciszka Dziuby uczestniczyli 

przedstawiciele władz gminnych, a 

uwieńczeniem uroczystości było złożenie 

kwiatów przed tablicą upamiętniającą 

postać bohaterskiego kaprala.         

27 września 2020 roku przy zabytkowym 

cmentarzu wojennym odbyły się uroczystości 

upamiętniające mieszkańców Dębowca, 

którzy w 1942 roku zginęli z rąk hitlerowców. 

Uroczystości rozpoczął koncert pieśni 

patriotycznych w wykonaniu Grupy 

Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego 

Wrzesień 1939         
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WYCIECZKI ROWEROWE W RAMACH PROJEKTU                 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU  

                         „ZDEMASKOWANI”                                         „HEJ GWARDZIŚCI SZABLE W DŁOŃ” 

 

 

 

                                 

UROCZYSTE OTWARCIE SALI W JASTKOWICACH             JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od sierpnia do września miał miejsce cykl 

pięciu wycieczek rowerowych w ramach 

projektu „Zdemaskowani” integrujący 

mieszkańców gminy poprzez aktywny 

wypoczynek         

Od 1 lipca do 31 października 2020 roku GZS 

„San” Kłyżów realizował projekt „Hej 

Gwardziści, szable w dłoń” mający na celu 

podtrzymywanie i kultywowanie lokalnej 

tradycji, między innymi wśród najmłodszych 

mieszkańców gminy         

Zdjęcie 64  Kalendarium wydarzeń - 7 Zdjęcie 65  Kalendarium wydarzeń - 8 

Zdjęcie 66  Kalendarium wydarzeń - 9 Zdjęcie 67  Kalendarium wydarzeń - 10 

14 września 2020 roku w PSP w Jastkowicach 

dokonano uroczystego otwarcia 

wyremontowanej Sali gimnastycznej. 

Fundusze na remont zostały pozyskane ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z 

projektu „Sportowa Polska – Program rozwoju 

lokalnej infrastruktury sportowej         

22 września 2020 roku w Sali widowiskowej 

Domu Kultury w Pysznicy małżonkowie, 

którzy 50 lat temu ślubowali sobie miłość i 

wierność otrzymali odznaczenia za 

długoletnie pożycie małżeńskie nadane 

przez Prezydenta RP          
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Zdjęcie 68  Kalendarium wydarzeń - 11 Zdjęcie 69  Kalendarium wydarzeń - 12 

W roku 2020 do grona uczniów szkół na 

terenie gminy dołączyło 107 

pierwszoklasistów, a dyrektorzy i 

pracownicy szkół za trud wychowania dzieci 

i młodzieży otrzymali nagrody z rąk Wójta 

Gminy Pysznica          

Wójt Gminy Pysznica, Zastępca oraz 

Przewodniczący Rady złożyli kwiaty i zapalili 

znicze przy Krzyżu Grunwaldzkim oraz krzyżu 

na placu przy kościele w Pysznicy 

upamiętniając 102 rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę          

Od października do grudnia 2020 roku 

realizowane było zadanie pod tytułem 

„Pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa 

kulturowego poprzez zakup strojów i 

promocję Straży Grobu Pańskiego. 

Inicjatywę realizował GZS „San” Kłyżów          

Zdjęcie 70  Kalendarium wydarzeń - 13 
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XVII.  SPIS TABEL, WYKRESÓW I ZDJĘĆ 
 

Spis tabel 

Numer Opis Strona 

Tabela 1 Skład Rady Gminy Pysznica na kadencję 2018 / 2023 7 

Tabela 2 Skład kierownictwa Urzędu Gminy Pysznica 8 

Tabela 3 Jednostki pomocnicze w Gminie Pysznica 10 

Tabela 4 Jednostki organizacyjne w Gminie Pysznica 10 

Tabela 5 
Bezrobotni mieszkańcy Gminy Pysznica zarejestrowani w PUP w Stalowej Woli w 

latach 2018 / 2020 
13 

Tabela 6 
Struktura bezrobotnych z terenu Gminy Pysznica zarejestrowanych w PUP w Stalowej 

Woli w poszczególnych przedziałach wiekowych, w latach 2018 / 2020 
13 

Tabela 7 
Poziom wykształcenia osób z terenu Gminy Pysznica zarejestrowanych w PUP w 

Stalowej Woli w latach 2018 / 2020 
13 

Tabela 8 
Liczba bezrobotnych z terenu Gminy Pysznica, zarejestrowanych w PUP w Stalowej 

Woli, według stażu pracy w latach 2018 / 2020 
13 

Tabela 9 Podstawowe dane budżetowe za rok 2020 14 

Tabela 10 Porównanie wykonania budżetu roku 2020 do 2019 14 

Tabela 11 Ogólne dochody 15 

Tabela 12 Wykonanie dochodów w 2020 roku 17 

Tabela 13 Wydatki ogółem, wykonanie według działów 18 

Tabela 14 Przedsięwzięcia zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2020 roku 21 

Tabela 15 Wpływy z podatków od osób fizycznych w latach 2018 / 2020 22 

Tabela 16 Wpływy z podatków od osób prawnych w latach 2018 / 2020 22 

Tabela 17 Zbiorczy stan majątku, środki trwałe według stanu na dzień 31.12.2020 roku 24 

Tabela 18 Zmiany w powierzchniach gruntów komunalnych w latach 2018 / 2020 25 

Tabela 19 Zmiany w gruntach komunalnych w 2020 roku 26 

Tabela 20 Sprzedaż działek gminnych w 2020 roku 28 

Tabela 21 
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji 

celu publicznego w latach 2016 / 2020 
29 

Tabela 22 Działania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku 31/34 

Tabela 23 Inne zadania , remonty i zakupy realizowane w 2020 roku 39/40 

Tabela 24 Liczba przyłączy do sieci wodociągowej z podziałem na miejscowości 42 

Tabela 25 Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej z podziałem na miejscowości 42 

Tabela 26 Zestawienie dróg gminnych publicznych 43/44 

Tabela 27 Zestawienie dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Pysznica 44 

Tabela 28 Zestawienie mostów na terenie Gminy Pysznica 44 

Tabela 29 Liczba przedszkolaków w Gminie Pysznica w latach 2019 / 2020 i 2020 / 2021 53 

Tabela 30 
Liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych w latach 2019 / 2020 i 

2020 / 2021 
54 

Tabela 31 Struktura zatrudnienia w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020 / 2021 54 

Tabela 32 
Zatrudnienie w oświacie w roku szkolnym 2020 / 2021 z podziałem na stopnie 

awansu zawodowego 
54 

Tabela 33 Skala staninowa 55 

Tabela 34 Wyniki egzaminów ósmoklasistów 55 
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Tabela 35 Remonty i doposażenia poszczególnych jednostek oświatowych 56/57 

Tabela 36 Liczba uczniów uprawnionych do nieodpłatnego dowozu na zajęcia 57 

Tabela 37 Uczniowie korzystający z posiłków w stołówce szkolnej 58 

Tabela 38 Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy 63 

Tabela 39 Zestawienie wybranych świadczeń udzielonych w 2020 roku 64 

Tabela 40 Wypożyczenia książek na zewnątrz w latach 2017 / 2020 74 

Tabela 41 Zarejestrowani czytelnicy w latach 2017 / 2020 75 

Tabela 42 Zbiory biblioteczne w latach 2017 / 2020 75 

Tabela 43 Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Pysznica 80 

Tabela 44 
Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy 

Pysznica w 2020 roku 
81 

Tabela 45 
Zadania zrealizowane przez organizacje pozarządowe, na które pozyskały środki 

zewnętrzne 
82 

Tabela 46 Ilość wyjazdów jednostek z terenu Gminy Pysznica w latach 2019 / 2020 85 

Tabela 47 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Pysznica w 2020 roku 89/95 

Tabela 48 Programy i strategie 96/99 

 

Spis wykresów 

Numer Opis Strona 

Wykres 1 
Liczba mieszkańców Gminy Pysznica, z podziałem na poszczególne miejscowości, w 

latach 2018 / 2020  
6 

Wykres 2 Liczba mieszkańców Gminy Pysznica z podziałem na płeć w latach 2017 / 2020 11 

Wykres 3 
Mieszkańcy Gminy Pysznica z podziałem na płeć oraz wiek przedprodukcyjny, 

produkcyjny i poprodukcyjny wg stanu na dzień 31.12.2020 roku 
12 

Wykres 4 Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Pysznica w ostatnim dziesięcioleciu 12 

Wykres 5 Dochody ogółem, porównanie wykonania do planu 15 

Wykres 6 Porównanie planu dochodów do ich wykonania (według działów) 16 

Wykres 7 Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem 16 

Wykres 8 Wydatki ogółem, porównanie wykonania do planu 17 

Wykres 9 Porównanie planu wydatków do ich wykonania (według działów) 17 

Wykres 10 Udział procentowy poszczególnych działów w wydatkach wykonanych 19 

Wykres 11 Udział wydatków majątkowych i bieżących w wydatkach ogółem 19 

Wykres 12 Analiza graficzna danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej 20 

Wykres 13 Podatek od osób fizycznych w latach 2018 / 2020 23 

Wykres 14 Podatek od osób prawnych w latach 2018 / 2020 23 

Wykres 15 Wpływy z najmu nieruchomości w 2020 roku 27 

Wykres 16 Dochody z mienia Gminy Pysznica w 2020 roku 28 

Wykres 17 Wydatki inwestycyjne w latach 2016 / 2020 34 

Wykres 18 Ilość zebranych odpadów w Gminie Pysznica, w latach 2018 / 2020 48 

Wykres 19 Ilość rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową 63 

Wykres 20 Liczba pożarów na terenie gminy w 2020 roku z podziałem na rodzaj obiektu 85 

Wykres 21 
Liczba miejscowych zagrożeń na terenie gminy w 2020 roku z podziałem na rodzaj 

obiektu 
86 
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Spis zdjęć 

Numer Opis Strona 

Zdjęcie 1 Położenie Gminy Pysznica w powiecie 5 

Zdjęcie 2 Mapa Gminy Pysznica 6 

Zdjęcie 3 Pysznica, ul. Głęboka 35 

Zdjęcie 4 Pysznica, ul. Szubargi 35 

Zdjęcie 5 Pysznica, ul. Wrzosowa 35 

Zdjęcie 6 Jastkowice, ul. Poprzeczna 35 

Zdjęcie 7 Jastkowice, ul. Mickiewicza 35 

Zdjęcie 8 Brandwica, ul. Wałowa 35 

Zdjęcie 9 Bąków 35 

Zdjęcie 10 Studzieniec 35 

Zdjęcie 11 Budowa kanalizacji w Kłyżowie 36 

Zdjęcie 12 Przepompownia w Kłyżowie, ul. Słoneczna 36 

Zdjęcie 13 Budowa oświetlenia przy PSP w Kłyżowie 36 

Zdjęcie 14 Plac zabaw w Studzieńcu 36 

Zdjęcie 15 Ogrodzenie placu zabaw w Jastkowicach 36 

Zdjęcie 16 Plac zabaw  w Jastkowicach ul. Ruda 36 

Zdjęcie 17 Centrum Edukacji Ekologicznej Olszynki - zakup urządzeń 36 

Zdjęcie 18 Gminne Centrum sportowo-Rekreacyjne i Kulturalne wymiana urządzeń 36 

Zdjęcie 19 Kłyżów, ul. Konopnickiej 37 

Zdjęcie 20 Pysznica, ul. Sportowa 37 

Zdjęcie 21 Pysznica, ul. Kwiatowa 37 

Zdjęcie 22 Jastkowice, ul. 1000-lecia 37 

Zdjęcie 23 Brandwica, ul. Kochanowskiego 37 

Zdjęcie 24 Bąków, ul. Orzeszkowej 37 

Zdjęcie 25 Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy 38 

Zdjęcie 26 Adaptacja Domu Ludowego w Jastkowicach 38 

Zdjęcie 27 Zakup pojazdu dla policji w Pysznicy 38 

Zdjęcie 28 Zakup pojazdu dla OSP w Jastkowicach 38 

Zdjęcie 29 Ogrodzenie przy OSP w Studzieńcu 38 

Zdjęcie 30 Rów melioracyjny w obrębie ewidencyjnym w Pysznicy 38 

Zdjęcie 31 Remont ul. Podsanie w Kłyżowie 41 

Zdjęcie 32 Remont budynku przy ul. Wolności 277 w Pysznicy 41 

Zdjęcie 33 Zakup i montaż urządzeń na siłownię w Bąkowie 41 

Zdjęcie 34 Wymiana urządzeń na placu zabaw w  Chłopskiej Woli 41 

Zdjęcie 35 Zakup wiaty przystankowej - Krzaki 41 

Zdjęcie 36 Zakup wiaty przystankowej - Brandwica 41 

Zdjęcie 37 Ulotka informacyjna dotycząca odpadów komunalnych 49 

Zdjęcie 38 Certyfikat uczestnictwa w Akcji Sprzątania Świata 49 

Zdjęcie 39 Prace związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych 50 

Zdjęcie 40 Składowisko odpadów komunalnych po rekultywacji 50 

Zdjęcie 41 Maseczki uszyte przez mieszkańców gminy 65 

Zdjęcie 42 Ognisko muzyczne 67 

Zdjęcie 43 Ognisko plastyczne 68 

Zdjęcie 44 Zespoły taneczne 69 
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Zdjęcie 45 Warsztaty wokalne 70 

Zdjęcie 46 Warszaty teatralne 70 

Zdjęcie 47 Klub "Szachmistrza" 71 

Zdjęcie 48 GBP w Pysznicy - 1 73 

Zdjęcie 49 GBP w Pysznicy - 2 73 

Zdjęcie 50 GBP w Pysznicy - 3 74 

Zdjęcie 51 GBP w Pysznicy - 4 74 

Zdjęcie 52 Laureaci konkursów plastycznych 76 

Zdjęcie 53 Uczestnicy zajęć "Ferie w bibliotece"- 1 76 

Zdjęcie 54 Uczestnicy zajęć "Ferie w bibliotece"- 2 76 

Zdjęcie 55 Symboliczne przekazanie klucza 79 

Zdjęcie 56 KGW "Kłyżowianki" z Kłyżowa 82 

Zdjęcie 57 KGW "Kobiety Kobietom" z Pysznicy 82 

Zdjęcie 58 Kalendarium wydarzeń - 1 99 

Zdjęcie 59 Kalendarium wydarzeń - 2 99 

Zdjęcie 60 Kalendarium wydarzeń - 3 100 

Zdjęcie 61 Kalendarium wydarzeń - 4 100 

Zdjęcie 62 Kalendarium wydarzeń - 5 100 

Zdjęcie 63 Kalendarium wydarzeń - 6 100 

Zdjęcie 64 Kalendarium wydarzeń - 7 101 

Zdjęcie 65 Kalendarium wydarzeń - 8 101 

Zdjęcie 66 Kalendarium wydarzeń - 9 101 

Zdjęcie 67 Kalendarium wydarzeń - 10 101 

Zdjęcie 68 Kalendarium wydarzeń - 11 102 

Zdjęcie 69 Kalendarium wydarzeń - 12 102 

Zdjęcie 70 Kalendarium wydarzeń - 13 102 

 


