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I. WSTĘP 
 

Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy,  

 

W Państwa rękach Raport o stanie Gminy 

Pysznica za rok 2021. Zgodnie z art. 28 aa ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

dokument ten opisuje działalność wójta w roku 

poprzedzającym jego złożenie, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał 

rady gminy.   

Rok 2021 był czasem mierzenia się z nowymi problemami oraz wyzwaniami. Walczyliśmy z 

epidemią koronawirusa oraz jej skutkami, jednakże po raz kolejny wspólnie udowodniliśmy, że w 

jedności siła. Mimo zakazów i restrykcji udało nam się zorganizować wiele spotkań o charakterze 

patriotycznym, kulturalnym i sportowym. Część z nich była cyklicznymi wydarzeniami, inne zaś po 

raz pierwszy zapisały się w kalendarzu imprez naszej gminy. 

Pomimo niestabilnej sytuacji oraz wielu niewiadomych utrzymaliśmy wysokie tempo 

inwestycji, modernizacji i remontów. Motorem napędowym działań inwestycyjnych było 

podnoszenie poziomu życia mieszkańców w każdym sołectwie Gminy Pysznica. Realizowaliśmy 

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, 

sołtysom, wszystkim pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych, druhom z Ochotniczych 

Straży Pożarnych, stowarzyszeniom, a także wszystkim tym, którzy 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 146,7 km2, co stanowi 17,6% 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 11 374 

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

zaludnienia wynosi 78 osób 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 2019 / 2021 
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2021 849 168 3,181 1,243 617 4,759 264 293

2020 844 167 3,121 1,255 615 4,732 271 302

2019 818 169 3,105 1,239 624 4,697 273 303

2021 2020 2019

Zdjęcie 2 Mapa Gminy Pysznica 
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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: 

Krzysztof Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt 
Cholewiński 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Zenon Sagan Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Haliniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rafał Tofil 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego i Oświaty 

Andrzej Szawara 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Bezpieczeństwa i Planowania Przestrzennego 

Aleksandra Kuziora Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Karolina Bąk Radna Rady Gminy 

Magdalena Tkacz Radna Rady Gminy 

Jacek Dybka Radny Rady Gminy 

Tomasz Oprych Radny Rady Gminy 

Marek Bis Radny Rady Gminy 

Kamil Kuśmider Radny Rady Gminy 

Janusz Gajda Radny Rady Gminy 

Artur Trzuskot 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 Łukasz Bajgierowicz. 

 

Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację 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: 

 

Witold Pietroniec 
Zastępca Wójta Gminy 

Pysznica 
Kieruje referatem ds. Inwestycji i 

Zamówień Publicznych 

Marta Pawleniak Sekretarz Gminy Pysznica Kieruje referatem ds. Organizacyjnych 

Grażyna Ożga Skarbnik Gminy Pysznica 
Kieruje referatem ds. Finansów i 

Budżetu 

Angelika Krudys 
Zastępca Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego 
Stanowisko samodzielne 

Beata Kuziora Kierownik 
Kieruje referatem ds. Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska 

Celestyna Pawelic Kierownik 
Kieruje referatem ds. Podatków i 

Opłat 

Tabela 2 - Skład kierownictwa Urzędu Gminy Pysznica 

 

Na koniec grudnia 2021 roku w Urzędzie Gminy w Pysznicy zatrudnionych było                                

43 pracowników. Na mocy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, zatrudniono 5 osób                       

w ramach robót publicznych na okres 6 lub 4 miesięcy, 3 osoby w ramach prac interwencyjnych ,                              

a 4 osoby rozpoczęły staż w Urzędzie Gminy w Pysznicy.  

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. 
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Schemat Graficzny Struktury Organizacyjnej Urzędu Gminy Pysznica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostki pomocnicze gminy 
 

Jednostką pomocniczą gminy jest sołectwo. Zakres działania sołectwa i jego organów 

określa Rada Gminy w statucie sołectwa. 

 

    Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, wykonawczym zaś – Sołtys. 

Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 

głosowania (art. 36 ust. 2 u.s.g.).  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie (zebranie ogółu mieszkańców), 

wykonawczym Sołtys, który ma prawo do brania udziału i występowania na forum Rady Gminy (nie 

ma on jednak tam prawa głosu). Organem doradczym jest zaś Rada Sołecka. 

Sołectwo może obejmować jedną miejscowość (np. wieś bądź przysiółek), część miejscowości lub 

kilka miejscowości. W jednej miejscowości może być także ustanowione kilka sołectw. 

 

 

WÓJT 

Samodzielne 

stanowisko ds. 

Obywatelskich i USC 

Samodzielne stanowisko ds. 

zarządzania kryzysowego, 

obrony cywilnej, spraw 

obronnych i wojskowych 

Samodzielne 

stanowisko             

Radca Prawny 

Referat Podatków      

i Opłat 

Referat Finansów    

i Budżetu 

Referat 

Organizacyjny 

Referat Inwestycji        

i Zamówień 

Publicznych 

Z-ca Wójta Skarbnik Sekretarz 

Referat Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony 

Środowiska 
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Jednostki pomocnicze w Gminie Pysznica 

Sołectwo Sołtys 

Bąków Dorota Zięba 

Brandwica Krzysztof Faraś 

Chłopska Wola Krzysztof Skrzypek 

Jastkowice Czesław Pyz 

Kłyżów Piotr Pelic 

Krzaki-Słomiana Stanisław Kłyza 

Olszowiec Jakub Kapuściński 

Pysznica Janusz Bąk 

Studzieniec Mirosław Kata 

Sudoły Tomasz Oprych 
Tabela 3 - Jednostki pomocnicze w Gminie Pysznica 

 

Jednostki organizacyjne gminy 
 

Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań, w tym również 

wykonywania zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące                      

i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie 

dostępnych. Jednostki organizacyjne realizują cele i wykonują zadania określone w statutach tych 

jednostek. 

 

Jednostki organizacyjne w Gminie Pysznica 

Nazwa Stanowisko 

Urząd Gminy Pysznica Wójt Łukasz Bajgierowicz 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach Dyrektor p.o. Halina Kochan 

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 2021 roku w Gminie Pysznica zameldowanych było 11 374 osób. 

Dostrzegalna jest niewielka przewaga procentowa kobiet (51,18%) nad mężczyznami (48,82%)           

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

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

mieszkańców, w następnym roku było ich już 11 120, w 2019 roku 11 228, w 2020 roku 11 307.                 

W porównaniu do roku 2020 nastąpił wzrost liczby mieszkańców o 67 osób – 30 mężczyzn i 37 kobiet. 

 

Wykres 2 Liczba mieszkańców Gminy Pysznica z podziałem na płeć w latach 2017 / 2021 

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

kobiet. Oznacza to, że liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym jest większa niż liczba kobiet w wieku 

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

31 grudnia 2021 roku, 1 049 kobiet oraz 1 036 mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym zamieszkiwało 

gminę Pysznica, natomiast w wieku poprodukcyjnym 1312 kobiet i 675 mężczyzn, a zatem na 2 085 

mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym przypada 1987 mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. 

Największa grupa mieszkańców była w wieku produkcyjnym – łącznie 7 302 osób z czego 3 460                            

to kobiety, a 3 842 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 301 nowych zameldowań na pobyt stały i 44 na pobyt czasowy. W 2021 roku wymeldowało 

się 40 osób, z czego 11 osób wymeldowano w drodze postępowania administracyjnego. 
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Wykres 3 Mieszkańcy Gminy Pysznica z podziałem na płeć oraz wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny wg stanu na 
dzień 31.12.2021 roku 

 

Na podstawie danych z rejestru mieszkańców stwierdzono, że w roku 2021 nastąpił ujemny 

przyrost naturalny. Urodziło się 68 dzieci: 29 dziewczynek oraz 39 chłopców. W 2021 roku 

odnotowano 123 zgony. Zmarło 44 kobiety i 79 mężczyzn.  

 

Wykres 4 Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Pysznica w latach 2011 - 2021 

Z roku na rok, zauważalny jest spadek liczby zawieranych związków małżeńskich. Według 
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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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14 to małżeństwa obywateli polskich zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wpisane                              

do ksiąg polskich. W roku 2021  w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Pysznicy zarejestrowano                                         

10 rozwodów, z czego 4 orzeczone zostały poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Bezrobocie 
 

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła                                     

5,4%, w województwie podkarpackim  8,2%, w powiecie stalowowolskim 5,0 %, natomiast w Gminie 

Pysznica 2,3%. Na koniec 2021 roku w Gminie Pysznica bez pracy pozostawało 205 osób z czego 108  

to kobiety, a 97 mężczyźni, przy czym 39 osób z prawem do zasiłku, a 166 bez prawa do zasiłku. Dla 

porównania - na dzień 31 grudnia 2020 roku 232 osoby z terenu naszej gminy pozostawało 

bezrobotnych, z czego 124 to kobiety. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli 

na dzień 31 grudnia 2021 rok bez pracy w całym powiecie pozostawało 2204 osoby. 

 

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 

2019 165 96 30 19 135 77 7 6 

2020 232 124 42 24 190 100 7 6 

2021 205 108 39 20 166 88 14 5 
Tabela 5 - Bezrobotni mieszkańcy Gminy Pysznica zarejestrowani w PUP w Stalowej Woli w latach 2019 / 2021 

 

Przedział wiekowy 

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

2019 25 45 36 26 22 11 

2020 45 64 58 37 20 8 

2021 32 62 46 31 22 12 
Tabela 6 - Struktura bezrobotnych z terenu Gminy Pysznica zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli w poszczególnych przedziałach 

wiekowych, w latach 2019 / 2021 

 

Wykształcenie 

Dane na 
dzień 31.12 

Wyższe 
Policealne i średnie 

zawodowe 
Średnie 

ogólnokształcące 
Zasadnicze 
zawodowe 

Gimnazjalne         
i poniżej 

2019 25 45 36 26 22 

2020 45 64 58 37 20 

2021 40 51 27 53 34 
Tabela 7 - Poziom wykształcenia osób z terenu Gminy Pysznica zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli w latach 2019 / 2021 
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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 

2019 25 45 36 26 22 11 11 

2020 45 64 58 37 20 8 8 

2021 20 65 29 30 26 8 27 

Tabela 8 – Liczba bezrobotnych z terenu Gminy Pysznica, zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli, według stażu pracy w latach 
2019 / 2021 

 

IV. INFORMACJE FINANSOWE 
 

Wykonanie budżetu 
 

Budżet Gminy Pysznica na rok 2021 został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą                                           

Nr XXVII/194/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.  

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

                                              Podstawowe dane budżetowe za rok 2021  

Wyszczególnienie  Plan Wykonanie 

Dochody ogółem 56.883.467,50 zł 60.440.882,07 zł 

- dochody bieżące 54.345.204,21 zł 55.120.136,71 zł 

- dochody majątkowe 2.538.263,29 zł 5.320.745,36 zł 

Wydatki ogółem 61.873.811,87 zł 59.541.416,73 zł 

- wydatki bieżące 50.261.220,25 zł 48.553.925,75 zł 

- wydatki majątkowe 11.612.591,62 zł 10.987.490,98 zł 

Przychody 6.141.344,37 zł 10.721.261,96 zł 

-kredyty i pożyczki 4.882.000,00 zł 4.440.000,00 zł 

- spłata udzielonych pożyczek 0,00 zł 16 083,00 zł 

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

1.259.344,37 zł 4.248.479,98 zł 

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

0,00 zł 2.016.698,98 zł 

Rozchody 1.151.000,00 zł 1.167.083,00 zł 

-spłata kredytów i pożyczek 1.151.000,00 zł 1.151.000,00 zł 

-udzielone pożyczki 00000000,000,00 zł 16.083,00 zł 
Tabela 9 – Podstawowe dane budżetowe za rok 2021 

     Porównanie wykonania budżetu  

Wyszczególnienie 2020 rok 2021 rok Zmiana w % 

Dochody  54.309.023,50 zł 60.440.882,07 zł 11,29 

Wydatki 52.792.965,26 zł 59.541.416,73 zł 12,79 

Wynik budżetu 1.516.058,24 zł 899.465,34 zł - 
Tabela 10 – Porównanie wykonania budżetu roku 2021 do 2020 
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Dochody i wydatki budżetu gminy 
 

 

 

plan: 56.883.467,50 zł          wykonanie: 60.440.882,07 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 54 800,66 zł 57 135,20 zł 104,26 

20 Leśnictwo 10 000,00 zł 56 390,24 zł 563,90 

600 Transport i łączność 2 064 046,46 zł 1 609 020,19 zł 77,95 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 027 551,00 zł 1 192 148,88 zł 116,02 

750 Administracja publiczna 168 128,58 zł 152 199,86 zł 90,53 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

2 296,00 zł 2 296,00 zł 100,00 

752 Obrona narodowa 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
154 882,86 zł 156 017,14 zł 100,73 

756 

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

nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

13 875 739,47 zł 15 019 112,70 zł 108,24 

758 Różne rozliczenia 17 816 185,93 zł 20 409 394,46 zł 114,56 

801 Oświata i wychowanie 1 901 001,63 zł 2 039 783,10 zł 107,30 

851 Ochrona zdrowia 27 389,88 zł 27 389,88 zł 100,00 

852 Pomoc społeczna 813 983,54 zł 786 757,07 zł 96,66 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 000,00 zł 46 762,40 zł 93,52 

855 Rodzina 16 511 285,91 zł 16 491 070,28 zł 99,88 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
2 109 943,08 zł 2 099 448,27 zł 99,50 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
273 232,50 zł 273 232,50 zł 100,00 

926 Kultura fizyczna 21 500,00 zł 21 223,90 zł 98,72 

 OGÓŁEM: 56 883 467,50 zł 60 440 882,07 zł 106,25 
Tabela 11 – Ogólne dochody 

plan

wykonanie

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

mln

106,25%

100%

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

Dochody majątkowe stanowiły 8,80% dochodów gminy. Dominowały w nich środki 
pozyskane z funduszy celowych, m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg,  Funduszu Promocji Kultury oraz uzupełnienia subwencji ogólnej                                          
z przeznaczeniem na inwestycje kanalizacyjne.  

Najwyższy udział w dochodach gminy mają dotacje celowe, które w 2021 roku wyniosły 
23.440.920,42 zł, co stanowi 39,44% kwoty dochodów. Dochody własne stanowią 31,68%,                                      
a subwencje z budżetu państwa 28,88%. 

 

Wykres 7 – Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem 
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 Wykonanie dochodów 2021 roku 

Lp. Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 

1. Dochody własne 18.564.775,29 zł 19.829.698,65 zł 106,81 

2. Subwencje z budżetu państwa 17.170.263,00 zł 17.170.263,00 zł 100 

3. Dotacje celowe 21.148.429,21 zł 23.440.920,42 zł 110,84 

 Ogółem: 56.883.467,50 zł 60.440.882,07 zł 106,25 
Tabela 12 – Wykonanie dochodów w 2021 roku 

 

 

plan: 61.873.811,87 zł        wykonanie: 59.541.416,73 zł 

 

Wykres 8 – Wydatki ogółem, porównanie wykonania do planu 

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

Dział Opis Plan Wykonanie % wykonania 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 786 978,67 zł 2 781 674,93 zł 99,81 

20 Leśnictwo 26 505,00 zł 21 043,00 zł 79,39 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
70 632,00 zł 65 073,80 zł 92,13 

600 Transport i łączność 6 658 937,39 zł 6 271 910,32 zł 94,19 

700 Gospodarka mieszkaniowa 285 650,00 zł 211 853,51 zł 74,17 

710 Działalność usługowa 135 426,87 zł 70 230,73 zł 51,86 

750 Administracja publiczna 4 598 076,07 zł 4 450 517,82 zł 96,79 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

2 296,00 zł 2 296,00 zł 100,00 

752 Obrona narodowa 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
1 560 440,63 zł 1 520 749,89 zł 97,46 

757 Obsługa długu publicznego 149 000,00 zł 77 994,22 zł 52,35 

758 Różne rozliczenia 388 955,33 zł 200 000,00 zł 51,42 

801 Oświata i wychowanie 17 553 259,23 zł 17 008 774,27 zł 96,90 

851 Ochrona zdrowia 277 427,34 zł 194 098,12 zł 69,96 

852 Pomoc społeczna 2 766 230,80 zł 2 722 726,37 zł 98,43 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 675 815,98 zł 634 570,55 zł 93,90 

855 Rodzina 16 815 650,48 zł 16 744 171,75 zł 99,57 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
3 544 786,22 zł 3 137 199,99 zł 88,50 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
2 678 477,99 zł 2 663 658,82 zł 99,45 

926 Kultura fizyczna 897 765,87 zł 761 372,64 zł 84,81 

  OGÓŁEM: 61 873 811,87 zł 59 541 416,73 zł 96,23 
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 

(28,57%) oraz rodziną (28,12%). Inne z działów, które w znacznym stopniu uczestniczą w wydatkach 

gminy to transport i łączność (10,53), a także administracja publiczna (7,47%), rolnictwo i łowiectwo 

(4,67%) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,27%). 

 

Wykres 11 – Udział wydatków majątkowych i bieżących w wydatkach ogółem 
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  Wydatki majątkowe wiązały się głównie z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi gminy. 

Stanowiły one 18,45% ogólnej kwoty wydatków. Spośród wydatków majątkowych największe kwoty 

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

kanalizacyjnej, a także bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Ponadto znaczne 

środki wykorzystano na rozwój infrastruktury kulturalno- oświatowej  i sportowej oraz na dobudowy 

oświetlenia ulicznego. 

Analiza poziomu zadłużenia 
 

  Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2021 r. 

wyniosło 8.818.500,00 zł. W 2021 roku zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z możliwością 50% umorzenia oraz kredyt 

długoterminowy. Pożyczki i kredyty zostały zaciągnięte w latach 2019-2021. Termin ich spłaty 

upływa w 2032 roku.  

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

bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu. W roku 2021 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 
 

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane 2021 roku   

Lp. Nazwa i opis zadania Sołectwo 
Koszt 

całkowity 
zadania  [zł] 

  
  

1 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Bąków 14 531,98   

2 Zakup nowych urządzeń zabawowych 
 

Brandwica 5 021,68   

3 
Doposażenie pomieszczeń piwnicznych w budynku przedszkola - Dom 

wiejski 
Brandwica 9 994,92 

  

4 Remont pomieszczeń Domu wiejskiego Brandwica 20 000,00   

5 
Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i prace 

przygotowawcze pod inwestycję ,,Budowa świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Chłopska Wola’’ 

Chłopska Wola 14 733,26 

  

6 Wykonanie monitoringu OSP Jastkowice Jastkowice 6 000,00   

7 Doposażenie szatni na stadionie sportowym Jastkowice 3 000,00   

8 
Zakup i montaż luster przy drogach gminnych: skrzyżowanie ulicy 

Bocznej z ulicą Armii Krajowej, ulicy Cichej z ulicą Armii Krajowej i ulicą 
Zieloną z ulicą Polną 

Jastkowice 2 583,00 

  

9 Wykonanie wiaty rowerowej przy ul. Ruda Jastkowice 14 500,00   

10 
Remont drogi transportu rolnego ze wskazaniem drogi od ul. Bukowa w 

kierunku ul. Podborek 
Jastkowice 13 754,80 

  

11 
Zakup nagłośnienia wraz ze sprzętem multimedialnym do świetlico-

remizy na potrzeby sołectwa 
Kłyżów 15 000,00 

  

12 Remont dróg transportu rolnego Kłyżów 12 000,00   

13 Organizacja pikników promujących gminę i sołectwo Kłyżów 4 500,00   

14 Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kłyżów 8 254,80   

15 
Zakup wyposażenia do gabinetu do zajęć z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzakach 
Krzaki 3 800,00 

  

16 
Organizacja konkursu ,,Zadbana Zagroda’’ (zakup nagród) – utrzymanie 

czystości i porządku w sołectwie 
Krzaki 

Słomiana 
1 496,98 

  

17 
Zakup 5 ławek do zamontowania na terenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Krzakach 
Krzaki 1 500,00 

  

18 Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa 
 
 

Krzaki Słomiana 10 000,00   

19 Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Krzaki Słomiana 23 454,80   

20 Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Olszowiec 28 807,66   

21 Remont przepustu drogowego Olszowiec 4 000,00   

22 Remont dróg transportu rolnego Pysznica 15 000,00   

23 
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kaczyłów- boczna i ul. Słoneczna – 

boczna do ul. Wolności 
Pysznica 20 254,80 

  

24 
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP 

(pompa elektryczna oraz węże pożarnicze) 
Pysznica 5 000,00 

  

25 
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy OSP w 

Studzieńcu i wykonanie I etapu robót 
Studzieniec 21 979,12 

  

26 Wymiana ogrodzenia wokół budynku po byłej szkole Sudoły 15 000,00   

27 Remont świetlicy wiejskiej Sudoły 8 750,33   

SUMA WSZYSTKICH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 302 918,13  

Tabela 14 – Przedsięwzięcia zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2021 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. 6250 decyzji podatkowych.  

W 2021 roku w sprawach podatkowych wydano następującą liczbę decyzji:  

 w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – 6 057 szt. 

 w sprawach umorzenia zobowiązań – 7 szt., na łączną kwotę 13 891,92 zł 

 w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 159 szt. 

Najwyższą wartość wpływów z tytułu podatków od osób fizycznych stanowi podatek                             

od nieruchomości, którego wielkość w 2021 r. kształtuje się na poziomie 65,40 % . Pomimo trudnej 

sytuacji gospodarczej w kraju, oraz wzrost potrzeb finansowych Gminy Pysznica związanych ze 

wzrostem wydatków inwestycyjnych, utrzymano dotychczasowe stawki podatku od nieruchomości 

(obowiązujące od 2018 roku). 

 

Osoby fizyczne 

Podatek 2019 2020 2021 

od nieruchomości 1 228 235,24 zł 1 244 715,78 zł 1 290 529,13 zł 

leśny 27 717,10 zł 27 476,77 zł 28 502,87 zł 

rolny 353 856,54 zł 351 229,75 zł 357 091,87 zł 

od środków transportowych 257 921,87 zł 243 188,80 zł 297 168,60 zł 

Razem: 1 867 730,75 zł 1 866 611,10 zł 1 973 292,47 zł 

Tabela 15 – Wpływy z podatków od osób fizycznych w latach 2019 / 2021 

 

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 

76,29 % (w roku 2020 było to 74,94 %). Drugi pod względem wysokości wpływów do budżetu jest 

podatek leśny, stanowiący 22,51 % wpływów (za rok 2020 było to 24,01 %) 

 

Osoby prawne 

Podatek 2019 2020 2021 

od nieruchomości 862 948,74 zł 905 532,23 zł 981 023,53 zł 

leśny 285 476,30 zł 290 045,10 zł 289 464,00 zł 

rolny 2 592,00 zł 2 647,00 zł 2 723,00 zł 

od środków transportowych 23 815,00 zł 10 141,00 zł 12 739,00 zł 

Razem: 1 174 832,04 zł 1 208 365,33 zł 1 285 949,53 zł 

Tabela 16 – Wpływy z podatków od osób prawnych w latach 2019 / 2021 



  
 23 Raport o stanie Gminy Pysznica za rok 2021 

Zmiany w strukturze wpływów z tytułu poszczególnych podatków za ostatni rok uległy 

znacznym zmianom, co przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 13 – Podatek od osób fizycznych w latach 2019 / 2021  

 

Wykres 14 – Podatek od osób prawnych w latach 2019 / 2021  

Nieuniknionym składnikiem podatków są również zaległości podatkowe. Największe 

zaległości w podatkach odnotowane są w przypadku podatku od nieruchomości. Zaległości z tytułu 

podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły w 2021 roku 127 704,67 zł. Zmniejszyły się 

zaległości w podatku rolnym o ok. 8,56 % w porównaniu do 2020 roku. Nieznacznie wzrosły 

natomiast zaległości w podatku leśnym  o ok. 14,51 % do roku 2020. 
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Osoby fizyczne 

Podatek 2019 2020 2021 

od nieruchomości 123 009,89 zł 116 927,16 zł 127 704,67 zł 

leśny 3 147,85 zł 3 172,02 zł 3 632,25 zł 

rolny 26 064,75 zł 23 163,67 zł 21 180,23 zł 

od środków transportowych 3 940,56 zł 11 509,93 zł 21 851,35 zł 

Razem: 156 163,05 zł  154 772,78 zł 174 368,5 zł 

Tabela 17 – Zaległości w podatkach osób fizycznych w latach 2019/2021 

 

Osoby prawne 

Podatek 2019 2020 2021 

od nieruchomości 4 627,00 zł 3 783,17 zł 8 162,64 zł 

leśny --------------------- 6,00 zł 6,00 zł 

rolny --------------------- --------------------- --------------------- 

od środków transportowych --------------------- --------------------- --------------------- 

Razem: 4 627,00 zł 3 789,17 zł 8 168,64 zł 

Tabela 18 – Zaległości w podatkach osób prawnych w latach 2019/2021 

Zauważyć należy, że zaległości z tytułu podatków nie powstały w 2021 roku, lecz                                             

na przestrzeni ostatnich lat. Należy nadmienić, że pracownicy merytoryczni na bieżąco podejmują 

działania prawne zmierzające do ściągnięcia zaległości od dłużników wystawiając w 2021 roku 1143 

upomnień i sporządzając 262 tytułów wykonawczych skierowanych do organu egzekucyjnego. 

Lista wystawionych upomnień 

Podatek 2019 2020 2021 

od środków transportowych 17 23 20 

rolny, leśny, od nieruchomości 651 930 512 

opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

161 1000 611 

Razem: 829 1 953 1 143 

Tabela 19 – Lista wystawionych upomnień w latach 2019/2021 

 

Lista sporządzonych tytułów wykonawczych 

Podatek 2019 2020 2021 

od środków transportowych 4 7 7 

rolny, leśny, od nieruchomości 94 72 109 

opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

82 110 146 

Razem: 180 189 262 

Tabela 20 – Lista sporządzonych tytułów wykonawczych w latach 2019/2021 
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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 

31.12.2020 r. Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2021 r. 

1. 

Grunty w tym grunty 
stanowiące własność 

JST przekazane w 
użytkowanie 

wieczyste innym 
podmiotom 

39 933 152,15 zł 2 743 115,17 zł  2 798 866,45 zł 39 877 400,87 zł 

2. 

Budynki, lokale  

i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

 

70 758 698,06 zł 

 

 

7 332 083,02 zł 

 

 

10 385 403,49 zł 

 

 

67 705 377,59 zł 

 

3. 

Urządzenia 

techniczne  

i maszyny 

1 002 536,23 zł 111 582,48 zł 15 421,04 zł 1 098 697,67 zł 

4. Środki transportu 2 060 085,93 zł - - 2 060 085,93 zł 

5. Inne środki trwałe 1 097 696,11 zł 60 709,10 zł 40 287,13 zł 1 118 118,08 zł 

Razem 114 852 168,48 zł 10 247 489,77 zł 13 239 978,11 zł 111 859 680,14 zł 

Tabela 21 – Zbiorczy stan majątku, środki trwałe według stanu na dzień 31.12.2021 roku 

 

Gmina Pysznica jest w posiadaniu 713,2604 hektarów gruntów, o 91,2 ara mniej niż w roku 

poprzednim. Przeważającą część majątku gminy stanowią lasy, inne tereny komunikacyjne oraz 

pastwiska trwałe. Najmniejszą zaś grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi. 
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                               Tabela 22 – Zmiany w powierzchniach gruntów komunalnych w latach 2018 / 2021 

Rodzaj Jedn. miary 

Lp. Numer Nazwa Hektary Hektary 

31.12.2020 r. 31.12.2021 r. 

1. 010 Grunty orne 42,4187 37,7286 

2. 012 Łąki trwałe 19,9247 16,4288 

3. 013 Pastwiska trwałe 158,4894 145,7205 

4. 014 Grunty rolne zabudowane 0, 3469 0,5107 

5. 016 Grunty pod rowami 2,2644 2,7715 

6. 
017 

Grunty zadrzewione i zakrzewione na 

użytkach rolnych 
0,0095 31,6054 

7. 018 Nieużytki 5, 5286 6,8682 

8. 020 Lasy 267,6993 266,8213 

9. 021 Grunty zadrzewione i zakrzewione 22,3007 5,0361 

10. 030 Tereny mieszkaniowe 0,5483 0,4614 

11. 031 Tereny przemysłowe 0,7612 1,5138 

12. 032 Inne tereny zabudowane 10,0337 11,4785 

13. 
033 

Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 

w trakcie zabudowy 
0,1403 0,1403 

14. 034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 8,9104 7,5369 

15. 040 Drogi 7,2917 123,6178 

16. 042 Inne tereny komunikacyjne 165,9605 53,4765 

17. 
043 

Grunty przeznaczone pod budowę dróg 

publicznych lub linii kolejowych 
0,0930 0,0930 

18. 
061 

Grunty pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi 
0,0000 0,0100 

19. 
062 

Grunty pod wodami powierzchniowymi 

stojącymi 
1,2611 1,2511 

20. 070 Tereny różne 0,1900 0,1900 

Razem: 714,1724 713,2604 
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Zwiększenia i zmniejszenia wartości inwentarzowej gruntów własnych gminy spowodowane 

są zakupem bądź sprzedażą działek, podziałem działek, aktualizacją i modernizacją danych o 

gruntach komunalnych Gminy Pysznica, w oparciu o Ewidencję Gruntów i Budynków prowadzoną 

przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli. 

Zestawienie w tabeli przedstawia wartość inwentarzową gruntów będących                             

w posiadaniu Gminy Pysznica na koniec 2020 roku i 2021 roku z uwzględnieniem zwiększenia                              

i zmniejszenia mienia w roku sprawozdawczym.  

 

L.p. 
Rodzaj Wartość inwentarzowa [zł] 

Nr Nazwa 31.12.2020 Zwiększ. Zmniejsz. 31.12.2021 

1 010 Grunty orne 1.421.499,90 370.082,29 447.191,50 1.344.390,69 

2 012 Łąki trwałe 646.799,28 165.317,50 248.649,50 563.467,28 

3 013 Pastwiska trwałe 4.723.955,13 345.017,35 776.472,05 4.292.500,43 

4 014 Grunty rolne zabudowane 10.833,90 6.817,50 3.183,90 14.467,50 

5 016 Grunty pod rowami 64.788,00 44.911,00 26.137,50 83.561,50 

6 017 
Grunty zadrzewione i zakrzewione na 
użytkach rolnych 

332,50 664.408,00 41.122,50 934.798,50 

7 018 Nieużytki 145.234,50 63.950,00 69.053,00 140.131,50 

8 020 Lasy 8.514.759,88 355.218,00 380.156,50 8.489.071,38 

9 021 Grunty zadrzewione i zakrzewione 17.300.125,99 3.720,00 227.551,00 16.765.864,49 

10 030 Tereny mieszkaniowe 24.558,00 3.257,91 2.374,50 25.441,41 

11 031 Tereny przemysłowe 0 0 0 0 

12 032 Inne tereny zabudowane 1.034.022,10 124.763,50 22.654,00 1.136.131,60 

13 033 
Zurbanizowane tereny niezabudowane 
lub w trakcie zabudowy 

4.910,50 0 0 4.910,50 

14 034 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 449.607,76 39.202,50 102.564,50 386.245,76 

15 040 Drogi 215.777,24 556.367,12 7.712,00 3.728.461,52 

16 042 Inne tereny komunikacyjne 5.339.422,47 0 443.794,00 1.931.599,31 

17 043 
Grunty przeznaczone pod budowę dróg 
publicznych lub linii kolejowych 

2.325,00 0 0 2.325,00 

18 061 
Grunty pod wodami powierzchniowymi 
płynącymi 

0 82,50 0 82,50 

19 062 
Grunty pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi 

27.550,00 0 250,00 27.300,00 

20 070 Tereny różne 6.650,00 0 0 6.650,00 

 Razem 39.933.152,15 2.743.115,17 2.798.866,45 39.877.400,87 
 Tabela 23 – Zmiany w gruntach komunalnych w 2021 roku 

Akcje i udziały w spółkach 
 

W 2021 roku Gmina Pysznica była właścicielem udziałów w jednoosobowej spółce Gminy 

Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedziba w Pysznicy o wartości 

nominalnej 32 130 000,00 zł 

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Pysznica – udziały w jednoosobowej spółce 

Gminy Pysznica w latach 2020-2021 przedstawiają poniższe tabele: 
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Długoterminowe aktywa 
finansowe 

Stan na dzień 
31.12.2020 

Stan na dzień 
31.12.2021 

Zmiana wartości 

Nominalna wartość udziałów 19 443 000,00 32 130 000,00 12 687 000,00 

Tabela 24 - Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Pysznica w latach 2020 – 2021 

L.p. Nazwa spółki 

Stan na dzień 
31.12.2020 

Stan na dzień 
31.12.2021 

Ilość Wartość w /zł/ Ilość Wartość w [zł] 

 
1 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. 

19 443 19 443 000,00 32 130 32 130 000,00 

 Razem 19 443 19 443 000,00 32 130 32 130 000,00 
Tabela 25 - Udziały w jednoosobowej spółce Gminy Pysznica w latach 2020 - 2021 

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 2021 roku dochody z mienia komunalnego, na które złożyły się dochody z tytułu czynszów za 

wynajem lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, opłaty za wieczyste użytkowanie, oraz wpływy ze 

sprzedaży składników majątkowych takich jak grunty i drewno. 

Najem nieruchomości 

W 2021 roku nieruchomości gminne były wynajmowane łącznie 8 razy na potrzeby 

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

społeczność. Wpływ za wynajem sali wyniósł 1199,18 zł netto. 

W 2021 roku uzyskano również dochody: 

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

- z czynszu najmu nieruchomości z umów długoterminowych – 91 109,38 zł netto 

Łącznie 93 139,68 zł netto.  

 

Wykres 15 – Wpływy z najmu nieruchomości w 2021 roku 
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Dzierżawa nieruchomości 

Gmina Pysznica w 2021 r. oddała w dzierżawę 50 działek o łącznej powierzchni 75,872 ha, z 

przeznaczeniem pod usługi i użytkowanie rolne. 

Łączny wpływ do budżetu gminy z tytułu dzierżawy nieruchomości na podstawie umów 

zawartych w 2021 roku i umów dzierżaw długoterminowych wyniósł 87 278,10 zł netto.  

Z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Pysznica 

uzyskano dochód w kwocie 12 838,63 zł netto. 

Ponadto Gmina Pysznica w 2021 r. osiągnęła dochód z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 

w kwocie 3 210,45 zł. 

 

Sprzedaż nieruchomości 

W 2021 roku zostały zawarte akty notarialne umowy sprzedaży 17 nieruchomości gminnych, 

na podstawie których Gmina Pysznica osiągnęła dochód 855 643,84 zł netto.  

Lp. Nr działki Powierzchnia [ha] Miejscowość Kwota netto[zł] 

1 256 0,03 Pysznica 18 699,99    

2 2019/23 0,0131 Kłyżów 2 601,63    

3 2019/29 0,0044 Kłyżów 894,31    

4 2019/27 0,0095 Kłyżów 1 910,57    

5 6269/2 0,1363 Pysznica 55 975,61    

6 6269/3 0,1312 Pysznica 53 902,44    

7 6269/4 0,1312 Pysznica 53 902,44    

8 6269/5 0,1312 Pysznica 53 902,44    

9 6269/6 0,1316 Pysznica 54 065,04    

10 6269/7 0,1363 Pysznica 55 975,61    

11 417/23 0,1314 Studzieniec 35 350,41    

12 417/24 0,1364 Studzieniec 37 370,73    

13 417/25 0,1431 Studzieniec 39 390,24    

14 417/26 0,1673 Studzieniec 45 450,41    

15 55/14 0,1250 Pysznica 89 430,89    

16 55/13 0,1431 Pysznica 101 626,02    

17 282/1 

283/2 

0,0012 

0,2221 
Pysznica 155 195,12    

Razem: 855 643,89 

Tabela 26 – Sprzedaż działek gminnych w 2021 roku 

Ponadto w grudniu 2021 r. Gmina Pysznica przeprowadziła przetarg na  

6 nieruchomości gminnych położonych przy ul. Borówkowej oraz przy ul. Słotwiny w Pysznicy,                           

w wyniku którego w styczniu 2022 roku zostały sporządzone akty notarialne umowy sprzedaży.  

W związku z powyższym, dochód Gminy Pysznica w 2021 roku został powiększony o wpłaty 

wadiów zaliczonych na poczet ceny nieruchomości, a także wpłaty za nieruchomość składającą się                 
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z działek  o nr ewid. 1279/45, 1350/8, 1349/7 położonych w Pysznicy, na łączną kwotę 113 171,57 zł 

netto. 

Podsumowując Gmina Pysznica w 2021 r. osiągnęła dochód ze sprzedaży nieruchomości 
gminnych  w wysokości 968 815,46 zł netto.  

Sprzedaż drewna 

Wpływy ze sprzedaży drewna w 2021 roku wyniosły 58 788,61 zł netto. 

 

Użytkowanie wieczyste 

W 2021 roku wpływy do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 11 795,60 zł netto. 

 
Wykres 16 – Dochody z mienia Gminy Pysznica w 2021 roku 

Zagospodarowanie przestrzenne 
Z każdym rokiem wydawana jest coraz większa liczba decyzji o warunkach zabudowy.                             

W większości dotyczą one budownictwa mieszkaniowego. W 2021 roku wydano 211 decyzji, z czego 

193 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 2021 roku wydano 

60 decyzji ulicp. 

Rok 
Decyzje o warunkach 

zabudowy 
Decyzje ulicp 

2016 149 21 

2017 160 37 

2018 154 33 

2019 187 47 

2020 185 43 

2021 211 60 

Tabela 27 – Wydane decyzje o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 2016 / 2021 
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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. 

Obowiązujące studium zostało przyjęte uchwałą Nr XXXI/275/2002 Rady Gminy Pysznica z dnia 

29 sierpnia 2002 roku w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pysznica. W związku ze zmianą potrzeb i możliwością rozwoju gminy studium 

ulegało zmianom na podstawie następujących uchwał  : 

 Uchwała 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. 

 Uchwała 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. 

 Uchwała 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 2021 roku została podjęta uchwała Nr XXXIX/277/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia                             

15 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica. 

Studium jest jedynym dokumentem planistycznym sporządzanym dla obszaru całej gminy.  

Na terenie Gminy Pysznica obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

które łącznie obejmują obszar o powierzchni około 248,5 hektara.  

Obowiązujące 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”. 
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 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”.  

W 2021 r. przyjęte zostały dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone 

następującymi uchwałami Rady Gminy Pysznica: 

 Uchwała nr XXIX/202/2021 z dnia 3 marca 2021 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w Pysznicy – 

etap I. 

 Uchwała nr XXIX/278/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług sportu i rekreacji w Pysznicy. 

VI. INWESTYCJE 

Zrealizowane działania inwestycyjne 
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 2021 roku wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 10 987 490,98 w tym:  

 środki własne  - 8 233 327,27 

 środki z funduszu sołeckiego stanowiły  - 148 061,62 

 środki zewnętrzne stanowiły -  2 606 102,09  

 

Ponadto Gmina Pysznica uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z możliwością 50 % umorzenia na realizację zadania ,,Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów etap III’’ w wysokości 1 990 000,00 zł. Warto również 

zaznaczyć, że w bieżącym 2022 roku zostały zrefundowane środki w ramach działania programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,,Publiczny Internet dla każdego’’ w wysokości 

64 368,00 zł na zrealizowane w 2021 roku zadanie, polegające na zapewnieniu dostępu                                         

do publicznego, otwartego i bezpłatnego Internetu w 12 punktach na terenie Gminy Pysznica. 

 

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie 

tabelaryczne: 

Działania inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku  

Lp. Nazwa i opis zadania Miejscowość 
Wartość 
zadania           

[zł] 
 

Infrastruktura drogowa  

1. 
Przebudowa ulicy Sportowej w Pysznicy wraz z budową 23 miejsc 

parkingowych 
Pysznica 246 122,74  
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2. 

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w obrębie Jastkowice dz. nr ewid. 3922, 3925 – długość 668 mb 
Zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

Jastkowice 168 967,31  

3. 

Przebudowa drogi gminnej 101211R w Jastkowicach, długość od 

KM 0+000 do KM 0+415 (ul. Chopina)                                                                  

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
Jastkowice    481 648,49  

4. 

Przebudowa drogi wewnętrznej w Jastkowicach dz. nr ewid. 3256, 

długość od KM 0+000 do KM 1+351 (ul. Sosnowa)                                      
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Jastkowice    1 018 210,29  

5. 

Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy chodników przy 

ul. Podborek oraz ul. Krętej - długość 996 mb                                                
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Pysznica  353 740,60  

6. 
Budowa parkingu przy ul. Wolności  (dz. nr 661) 

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Pysznica 260 189,09  

7. 

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Pysznica - 12 

odcinków dróg                                                                                                   
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

gmina 1 081 477,24  

Łącznie: 3 610 355,76  

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna  

 8. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów etap III 
Zadanie finansowane z uzyskanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z możliwością 50 
% umorzenia. 

Kłyżów 2 377 696, 26  

Łącznie: 2 377 696,26   

Infrastruktura sportowo - rekreacyjna  

9. 
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 

Zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego 
Bąków 22 878,55  

10. 
Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy – przebudowa 

boiska piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz 
budynku zaplecza socjalnego 

Pysznica 
174 077,86 

 
 

 
11. 

Zakup i zamontowanie zestawu zabawowego na plac zabaw – 
Zadanie dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa 

Podkarpackiego  
Sudoły 25 830,55                         

12. 
Wykonanie wiaty rowerowej przy ul. Ruda koło placu zabaw.  

Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego  
Jastkowice 14 500,00  

Łącznie: 237 286,96  

Oświetlenie uliczne  

13. 

 

Dobudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy Pysznica                 
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

gmina 330 046,69  

14. 
Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Olszowiec                           

Zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego 

 
28 807,66  



  
 34 Raport o stanie Gminy Pysznica za rok 2021 

Olszowiec 

 

15. 

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kaczyłów-boczna i ul. 

Słoneczna- boczna do ul. Wolności                                                     

Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego 

 

Pysznica 
20 254,80  

16. 
Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kłyżów                             

Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego 

  

Kłyżów 
8 254,80  

Łącznie:   387 363,95  

Budynki użyteczności publicznej  

17. 
 Utworzenie i wyposażenie ,,Klubu Senior+’’  

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego  
w ramach programu ,,Senior+’’ 

Kłyżów 501 584,80                            

18. 
Zadania wykonane w ramach realizacji projektu „Dostępna Szkoła” 

– innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni 
edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia. 

Pysznica 

 

260 329,44                               
 

19. 
Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 

Zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego  
Studzieniec 173 339,84  

20. 
Finalizacja pierwszego etapu budowy świetlicy wiejskiej  

w Chłopskiej Woli  
Chłopska 

Wola 

 
305 402,84 

 
 

21. 

Poprawa funkcjonalności instytucji kultury w Jastkowicach            

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu 

 

Jastkowice 660 098,96  

Łącznie: 1 900 755,88  

Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne  

22. 

Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kłyżowie        
Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
Kłyżów 824 732,79  

23. 

Dotacja celowa na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

Studzieniec.                                                                                                                       

Wydatek dofinansowany ze środków Powiatu Stalowowolskiego w kwocie 

50 000,00 zł 

Studzieniec 273 995,20  

24 

Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii 

 i Intensywnej Terapii Powiatu Szpitala Specjalistycznego  

w Stalowej Woli 
gmina 15 000,00  

Łącznie: 1 113 727,99  

Pozostałe  

25. 

Zapewnienie dostępu do publicznego otwartego i bezpłatnego 
internetu w 12 punktach na terenie Gminy Pysznica (5 punktów 

wewnętrznych oraz 7 zewnętrznych).  
Gmina Pysznica pozyskała środki w ramach działania programu 

,,Publiczny internet dla każdego’’ 

Pysznica 
Jastkowice 

Kłyżów 
Sudoły 

Chłopska 
Wola 

Brandwica  

63 714,00 
 

 

 

26. 
Wykonanie nowego ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej  

w sołectwie Sudoły  
Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego  

Sudoły 23 985,55  
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27. Zakup zaczytanej ławki  Pysznica 
12 000,00 

 
 

28. 
Zakup kosiarki samojezdnej – f. s Krzaki Słomiana 

Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego  
Krzaki 

Słomiana 
11 300,00 

 
 

29. Zakup kosiarki samojezdnej Pysznica 
24 598,55 

  
 

30. Zakup zmywarki kapturowej Pysznica 11 969,93   

31. Zakup nieruchomości gmina 
 

7 797,82 
 

32. 
Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach, zakup 

wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej – 
dotacja celowa na zadanie realizowane przez Dom Kultury w Pysznicy 

Jastkowice 479 384,73  

33. 
Wniesienie 200 udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Pysznicy Sp. z o. o 
gmina 200 000,00   

Łącznie: 834 750,58  

Wykonana dokumentacja projektowa  

34. 
Opracowanie dokumentacji ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 

1023R relacji Pysznica-Piskorowy Staw’’ – pomoc rzeczowa   22 000,00  

35. 

Opracowanie dokumentacji ,,Budowa oświetlenia mostu na rzece San 

w m. Brandwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Stalowa 

Wola 
 11 922,50   

36. 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Brandwica, Bąków i Jastkowice  332 100,00  

37. 
Opracowanie dokumentacji ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 

1022RR relacji Spokojna Jastkowice – pomoc rzeczowa  20 000,00  

38. 
Opracowanie dokumentacji ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R 

Brandwica-Jastkowice  28 000,00  

39. Opracowanie dokumentacji ,,Przebudowa dróg gminnych’’ gmina 
98 000,55 

 
 

40. 

Przebudowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w zakresie 

wymiany urządzeń w oczyszczalni, budowa nowego reaktora  

o przepustowości 500 m3/d, rozbudowa systemu sterowania 

oczyszczalnią, przebudowa węzła zagospodarowania 

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

gmina 13 530,55  

Łącznie: 525 553,60  
     

SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH: 10 987 490,98  

Tabela 28 – Działania inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku 

 

 W 2021 roku inwestycje finansowane były z różnych źródeł: pozyskane środki zewnętrzne 

stanowiły 23,7% kosztów zaś dochody własne, stanowiły 76,3% całych poniesionych kosztów. 

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Pysznica w latach 2016 / 2021 prezentuje 

poniższy wykres. 
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Wykres 17 – Wydatki inwestycyjne w latach 2016 / 2021 

 

Galeria wybranych działań inwestycyjnych  
 

Infrastruktura drogowa 

  

 

ul. Kwiatowa - Pysznica ul. Szubargi - Pysznica 

 

 
 

 

 
 

ul. Jedności Narodowej - Pysznica ul. Wiśniowa - Sudoły 

2367 304.95 zł

5623 124.08 zł

7672 644.03 zł

8591 045.95 zł
8286 118.60 zł

10987 490.98 zł
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ul. Wrzosowa - Jastkowice ul. Ludian - Jastkowice 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Bąków ul. Pogodna - Jastkowice 

 

 
 

 

 

 
 

chodnik ul. Podborek - Pysznica chodnik ul. Kręta - Pysznica 
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parking ul. Sportowa - Pysznica parking ul. Wolności - Pysznica 

Infrastruktura sportowo - rekreacyjna 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Plac zabaw - Bąków Plac zabaw - Sudoły 

Oświetlenie uliczne 

 
 

 
 

 

 
 

ul. Ludian - Jastkowice ul. Spacerowa - Jastkowice 
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Ul. Prosta - Jastkowice ul. Sosnowa - Jastkowice 

Budynki użyteczności publicznej 

 
 

 
 

 
 

OSP w Studzieńcu Remizo – Świetlica w Kłyżowie 

 
 

 
 
 

 
 

 

Dom  Ludowy w Jastkowicach Świetlica Wiejska w Chłopskiej Woli 
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Inne zadania, remonty i zakupy 

Inne wybrane zadania, remonty i zakupy zrealizowane w 2021 roku  

Lp. Nazwa i opis zadania Miejscowość 
Wartość zadania 

[zł] 

Infrastruktura drogowa 

1 

Remont drogi gminnej nr 101200R  
w Jastkowicach łączącej Ludian-Lipowiec-Kochany- Dębowiec         

Wydatek współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
oraz z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

Jastkowice 1 575 794,09  

2 Odwodnienie drogi gminnej ul. Sportowa  Pysznica 2 275,50 

3 
Remont drogi transportu rolnego soł. Jastkowice dz. nr 3267 

Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa 
Jastkowice 

Jastkowice 14 506,62 

4 
Remont drogi transportu rolnego soł. Kłyżów dz. nr 1400/3 

Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kłyżów 
Kłyżów 12 398,71 

5 
Remont drogi transportu rolnego soł. Pysznica dz. nr 4814, 4813  

Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pysznica 
Pysznica 15 466,02 

6 
Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Krzaki-Słomiana  

Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Krzaki-
Słomiana 

Krzaki 29 274,00 

7 
Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach wewnętrznych i 

wewnętrznych 
gmina 187 904,71 

8 Remont przepustu  w ciągu drogi gminnej ul. Targowisko Pysznica 5 057,10 

9 Oznakowanie dróg gminnych i wewnętrznych gmina 11 070 

10 
Montaż progów zwalniających i oznakowanie pionowe na drogach 

wewnętrznych  
gmina 11 020,80 

11 
Remont przepustu w ciągu drogi transportu rolnego - sołectwo 

Olszowiec  

Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Olszowiec 
Pysznica 4 000,00 

Łącznie: 1 868 767,55 

Budynki użyteczności publicznej 

12 
Remont pomieszczeń Domu Wiejskiego 

Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa 
Brandwica 

Brandwica 40 467,00 

13 
Remont świetlicy wiejskiej  

dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz 
środków funduszu sołeckiego sołectwa Sudoły 

Sudoły 46 000,00 

Łącznie: 86 467,00 

Infrastruktura sportowo - rekreacyjna 

14 
Zakup nowych urządzeń zabawowych  

Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa 
Brandwica 

Brandwica 5 800,00 
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15 
Doposażenie szatni na stadionie sportowym 

Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa 
Jastkowice 

Jastkowice 3 000,00 

16 Zakup bramek na boisko sportowe Krzaki 9 600,00 

17 Konserwacja i czyszczenie sztucznej murawy boisk sportowych  gmina 2 797,20 

18 Remont boisk wielofunkcyjnych w Pysznicy i Jastkowicach 
Pysznica 

Jastkowice 
157 440,00 

19 
Remont piłkochwytów na boiskach sportowych w Kłyżowie 

                                              i Pysznicy 
Kłyżów 

Pysznica 
4 800,00 

Łącznie: 183 437,20 

Oświata 

20 

Zakup wyposażenia do gabinetu do zajęć z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzakach 

Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Krzaki-
Słomiana 

Krzaki 3 800,00 

21 
Zakup 5 ławek na teren Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzakach 

Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Krzaki-
Słomiana 

Krzaki 2 500,00 

Łącznie: 6 300,00 

Pozostałe 

22 Koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych gmina 30 067,20 

23 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych gmina 131 468,40 

24 Naprawa wiat przystankowych gmina 590,40 

25 

Zakup i montaż luster przy drogach gminnych: skrzyżowanie ulicy 
Bocznej z ulicą Armii Krajowej, ulicy Cichej z ulicą Armii Krajowej i ulicą 

Zielona z ulicą Polną 
Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa 

Jastkowice 

Jastkowice 2 583,00 

26 
Zakup do świetlico-remizy nagłośnienia wraz ze sprzętem 

multimedialnym na potrzeby sołectwa 
Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kłyżów 

Kłyżów 15 000,00 

27 
Zakupy na potrzeby centrum sportowo-rekreacyjnego  

w Pysznicy i boiska Orlik 
Pysznica 4 956,29 

28 
Wykonanie monitoringu OSP Jastkowice 

Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa 
Jastkowice 

Jastkowice 6 265,00  

29 
Zakupy doposażenia remiz strażackich oraz środków do akcji ratowniczo-

gaśniczych wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
gmina 61 544,09 

30 
Naprawy, remonty, konserwacje, inne wydatki oraz przeglądy urządzeń i 
obiektów wykorzystywanych dla potrzeb jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych 
gmina 39 085,34 

Łącznie: 291 559,72 

SUMA INNYCH KOSZTÓW ZREALIZOWANYCH W 2021 r. 2 436 531,47 

Tabela 29 – Inne zadania , remonty i zakupy realizowane w 2021 roku 
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Galeria innych, wybranych zadań, remontów i zakupów  
 

Wybrane zadania, remonty i zakupy 

 

 
  

Ludian – Lipowiec – Kochany - Dębowiec Świetlica Wiejska w Sudołach 

 
 

 
 

 
 

 

Boisko - Jastkowice Boisko - Pysznica 

 

 

 

Boisko - Kłyżów Plac zabaw - 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 31.12.2021 r. łączna długość 

sieci wodociągowej na terenie Gminy Pysznica wynosi 153,60 km.  

 

 

Miejscowość 
Stan na dzień 
31.12.2020 r. 

Stan na dzień 
31.12.2021 r. 

Zmiana 

Bąków 54 56 2 

Brandwica 237 243 6 

Chłopska Wola 45 45 - 

Jastkowice 1020 1058 38 

Kłyżów 296 300 4 

Krzaki 176 178 2 

Pysznica 1491 1558 67 

Słomiana 68 70 2 

Studzieniec 75 77 2 

Razem: 3462 3585 123 
Tabela 30 – Liczba przyłączy do sieci wodociągowej z podziałem na miejscowości 

Każdego roku trwają również prace nad rozbudową sieci kanalizacyjnej. Na terenie Gminy 

Pysznica, łącznie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej o długości 113,3 km. podłączonych jest 1721 

budynków mieszkalnych, o 198 gospodarstw więcej niż w roku 2020.  

 

 

Miejscowość 
Stan na dzień 
31.12.2020 r. 

Stan na dzień 
31.12.2021 r. 

Zmiana 

Bąków 12 12 - 

Chłopska Wola 31 33 2 

Jastkowice 519 541 22 

Kłyżów 4 43 39 

Pysznica 957 1092 135 

Razem: 1523 1721 198 
Tabela 31 – 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. 
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Zadanie zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

Lp. Nazwa i opis zadania Miejscowość 
Wartość zadania           

[zł] 

 

1. 

Budowa odcinka sieci wodociągowej dn 200mm o 
długości około 1200 mb wraz z komorą 

redukcyjno – pomiarową 
 

gmina 478 470,00 

2. 
 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pysznicy ul. Zadole oraz  
Jastkowicach ul. Kopernika  

Pysznica 
Jastkowice 

742 001,78 
 

Łącznie: 1 220 471,78 

Tabela 32 – Zadania zrealizowane przez ZGK Pysznica 

 

Drogi 
 

Przez teren Gminy Pysznica przebiega 69,325 km dróg o charakterze publicznym z czego    

46,174 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 
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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 33 – Zestawienie dróg gminnych publicznych 

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 34 – Zestawienie dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Pysznica 

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 35 – Zestawienie mostów na terenie Gminy Pysznica 

VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 



  
 46 Raport o stanie Gminy Pysznica za rok 2021 

Realizacja programu ochrony środowiska i ochrony powietrza 
Gmina Pysznica od początku funkcjonowania programu „Czyste Powietrze” uczestniczy                          

w jego realizacji. W dniu 28 kwietnia 2021 r. zostało zawarte kolejne porozumienie pomiędzy 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Powiatem, które  

na nowo zdefiniowało zasady współpracy w procesie składania wniosków o dofinansowanie, 

promocji programu oraz zasad pokrywania kosztów ponoszonych przez gminę przy jego wdrażaniu. 

Głównym zadaniem, które należało do gminy było utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno- 

informacyjnego, w zakresie którego realizowano m.in. następujące działania: wsparcie 

merytoryczne w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz przekazywanie ich do WFOŚiGW 

w Rzeszowie, pomoc przy rozliczaniu inwestycji, organizacja spotkań dla zainteresowanych 

mieszkańców czy zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu                                           

dla beneficjentów. 

W 2021 roku za pośrednictwem Urzędu Gminy w Pysznicy przekazano do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 40 wniosków o dofinansowanie     

w programie „Czyste Powietrze”. Stanowi to wzrost o 150 % w stosunku do roku 2020.  

W ubiegłym roku zintensyfikowano działania mające na celu nie tylko promocję programu 

„Czyste Powietrze”, ale dotarcie do jak największej liczby mieszkańców z informacjami na temat 

obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej dla województwa podkarpackiego czy                             

z wprowadzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Publikowano ww. informacje                              

w Informatorach Gminnych, a podczas zorganizowanych pikników rodzinnych, w specjalnie 

przygotowanych punktach, pracownicy Urzędu udzielali osobistych konsultacji mieszkańcom gminy. 

Ponadto Gmina Pysznica w ramach działań edukacyjnych zakupiła oraz serwisuje czujnik jakości 

powietrza firmy "Airly" dzięki któremu na stronie internetowej na bieżąco pojawiają się informacje 

o stanie jakości powietrza w gminie. 

Azbest 
 

Gmina Pysznica sukcesywnie realizuje zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Pysznica”. W 2021 roku z terenu Gminy Pysznica usunięto  

i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest w ilości 43,190 Mg. Działanie to możliwe było przy 

zaangażowaniu 31 991,16 zł środków własnych oraz 6 000,00 zł dotacji pozyskanej  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

Realizacja programu opieki nad zwierzętami 
 

W Gminie Pysznica obowiązuje „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2021 roku” uchwalony uchwałą   

Nr XXIX/201/2021 z dnia 3 marca 2021 roku. W ramach tego programu Gmina Pysznica zapewniła 

w roku 2021 opiekę 13 bezdomnym psom.  
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Przy współpracy z Stowarzyszeniem „Psia Przystań” ze Stalowej Woli do adopcji zostało oddanych 

10 psów. W miejscu czasowego przetrzymywania psów zlokalizowanego w obrębie Zakładu 

Segregacji Odpadów Komunalnych w Pysznicy pozostały 2 psy oczekujące na adopcję. Zgodnie                          

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

są usypiane przez weterynarza (w roku 2021 roku jeden pies po wypadku drogowym).  

W roku 2021 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 31.12.2021 roku zameldowanych było 11 374 mieszkańców,           

a 9 038 osób ujętych było w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W 2021 roku złożonych zostało 3093 deklaracji o wysokości opłaty                                                          

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym 2432 gospodarstwa z kompostownikiem a 661 

bez kompostownika ). 

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2021.  

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosiła: 

  21 zł miesięcznie od osoby w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje do pięciu osób 

 5 zł miesięcznie od szóstego i każdego kolejnego mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość 

zamieszkuje więcej niż pięć osób. 

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: 

  42 zł miesięcznie od mieszkańca,  w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje do pięciu osób 

włącznie. 

 10 zł miesięcznie od szóstego i każdego kolejnego mieszkańca, w przypadku gdy 

nieruchomość zamieszkuje więcej niż pięciu mieszkańców. 

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym 

kompostowniku .  

 4 zł od osoby zamieszkałej na danej nieruchomości. 

 

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 2021 
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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 2021 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, w tym również odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

 tworzywa sztuczne, w tym również odpady opakowaniowe wielomateriałowe, opakowania 

z tworzyw sztucznych; 

 szkło, w tym również odpady opakowaniowe ze szkła; 

 metale, w tym również odpady opakowaniowe z metali; 

 bioodpady; 

 meble, odpady wielkogabarytowe; 

 przeterminowane leki; 

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

 odpady niebezpieczne; 

 chemikalia (w tym środki ochrony roślin, opakowań po środkach ochrony roślin, 

rozpuszczalników, kleje, farby, lakiery, oleje odpadowe, opakowania po farbach i lakierach, 

kwasy i alkalia, środki chemiczne typu domowego, lampy fluorescencyjne, termometry i inne 

odpady zawierające rtęć); 

 zużyte baterie i akumulatory; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówki i żarówki energooszczędne); 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

 zużyte opony; 

 odzieży i tekstylia w tym odpady opakowaniowe z tekstyliów; 

 popiół z palenisk domowych. 

 

Na terenie Gminy Pysznica funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. Duża ilość 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 
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odpadów.  

Nieruchomości niezamieszkałe z terenu Gminy Pysznica nie są objęte systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2021 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 2019 / 2021  

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 2021 odbyły się następujące działania:  

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

Pysznica 28 Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Myślę ,więc nie śmiecę.” W akcji 

wzięły udział wszystkie szkoły i przedszkole z Gminy Pysznica. Uczniowie szkół podstawowych brali 

udział w Konkursie plastycznym o tematyce  ekologicznej pod hasłem „Myślę ,więc nie śmiecę.” 

Uczniowie i dzieci z oddziałów przedszkolnych miały wykonać plakat pod hasłem „Myślę ,więc nie 

śmiecę”. Uczestnicy wykazali się pomysłowością i kreatywnością. Najlepsze prace zostały 

nagrodzone przez Wójta Gminy Pysznica. Tworzenie prac konkursowych, jak również ich oglądanie 

było świetną okazją do wzbudzania refleksji i troski o czystość naszego świata. Ponadto                                             

z 15 nagrodzonych prac najlepsza z nich została wydrukowana w formie plakatu i rozpropagowana 

na terenie gminy. 
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Zdjęcie 31  – Nagrodzony plakat „Myślę więc nie śmiecę” 

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

Sieć szkolno – przedszkolna 
 

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

oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i punkcie przedszkolnym. W roku 2021 Gmina Pysznica była 

organem prowadzącym cztery szkoły podstawowe oraz przedszkole z oddziałem i punktem 

przedszkolnym.  

Jednostki oświatowe funkcjonujące w roku 2021 : 

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

przedszkolnymi 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie                      

z oddziałem przedszkolnym 

 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 2021/2022 do wszystkich oddziałów przedszkolnych działających przy 

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

w Jastkowicach uczęszczało 319 dzieci czyli o 6 mniej niż w roku szkolnym 2020/2021.  

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 ilość oddziałów wzrosła o dwa                    

w stosunku do roku poprzedniego, zaś liczba uczniów wzrosła o 39. 

 

Szczegółowe dane odnośnie liczby dzieci w przedszkolu oraz uczniów w poszczególnych 

szkołach podstawowych na terenie Gminy Pysznica, przedstawiają poniższe tabele: 
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Oddziały Przedszkolne Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2021/2022 

Placówka Liczba oddziałów Liczba dzieci Liczba oddziałów Liczba dzieci 

PSP Pysznica 3 60 2 45 

PSP Jastkowice 2 30 2 27 

PSP Kłyżów 1 15 1 21 

PSP Krzaki 1 18 1 21 

Przedszkole Pysznica 9 202 9 205 

Razem 16 325 15 319 
Tabela 36 – Liczba przedszkolaków w Gminie Pysznica w latach 2020 / 2021 i 2021 / 2022 

 

 

Szkoły podstawowe Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2021/2022 

Placówka 
Szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa 

Liczba oddziałów Liczba dzieci Liczba oddziałów Liczba dzieci 

PSP Pysznica 14 294 16 328 

PSP Jastkowice 13 237 13 236 

PSP Kłyżów 8 103 8 101 

PSP Krzaki 8 92 8 100 

Razem 43 726 45 765 
Tabela 37 – Liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych w latach 2020 / 2021 i 2021 / 2022 

 

Zatrudnienie i poziom wykształcenia kadry 
 

W roku szkolnym 2021/2022 zatrudnionych w pełnym wymiarze jest 123 nauczycieli,                         

oraz na 34 umowach w wymiarze łącznym 12,87 etatu nauczycieli niepełnozatrudnionych. W tym 

też okresie 1 nauczyciel korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia do 30.06.2021r., 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 41,24 1,00 7,00 9,00 58,24 

PSP Jastkowice 37,96 1,00 - 5,00 43,96 

PSP Kłyżów 23,06 1,00 2,00 5,00 31,06 

PSP Krzaki 14,86 1,00 - 3,75 19,61 
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Przedszkole w Pysznicy 18,75 - 7,00 12,00 37,75 

Razem 135,87 4,00 16,00 34,75 190,62 

Tabela 38 – Struktura zatrudnienia w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2021 / 2022 

 

System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez 

obowiązujący system awansów zawodowych. W 2021 roku dziesięciu nauczycieli uzyskało stopień 

awansu nauczyciela kontraktowego, jeden nauczyciel uzyskał awans zawodowy z nauczyciela 

kontraktowego na mianowanego oraz dwóch nauczycieli uzyskało stopień awansu nauczyciela 

dyplomowanego. 

 

 

Jednostka oświatowa 

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie  
awansu zawodowego 

 
 

Razem Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

PSP Pysznica 2,00 8,44 4,72 26,08 41,24 

PSP Jastkowice 1,00 13,24 5,00 18,72 37,96 

PSP Kłyżów 1,14 4,51 3,00 14,41 23,06 

PSP Krzaki 0 2 0,50 12,36 14,86 

Przedszkole w Pysznicy 0,59 11,52 1,00 5,64 18,75 

Razem 4,11 35,67 14,44 77,91 135,87 

Tabela 39  – Zatrudnienie w oświacie w roku szkolnym 2021 / 2022 z podziałem na stopnie awansu zawodowego 

 

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. 
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Zdawalność egzaminów ósmoklasistów, w rozbiciu na poszczególne jednostki oświatowe 

przedstawia poniższa tabela: 

 

Szkoła 
Przedmiot 

J. Polski Matematyka J. Angielski 

PSP Pysznica 7 8 7 

PSP Jastkowice 6 7 6 

PSP Kłyżów 5 4 4 

PSP Krzaki 6 8 4 
Tabela 41 – Wyniki egzaminów ósmoklasistów 

Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Pysznica na rzecz uczniów i szkół 
 

Rok 2021 był dla oświaty trudnym rokiem, podobnie jak rok 2020, 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, 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. 

Zrealizowane remonty i doposażenia poszczególnych jednostek oświatowych 
 

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 40 - Skala staninowa 
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Remonty i doposażenia poszczególnych jednostek oświatowych 

Nazwa zadania 
Środki 

własne [zł] 
Środki 

zewnętrzne [zł] 

Suma 
wszystkich 

środków [zł] 

PSP Pysznica 

Remont instalacji wodnej i c.o. 129 410,59 0,00 129 410,59 

Remont kotła gazowego 2 500,00 0,00 2 500,00 

Wymiana drzwi i naprawa krzeseł 2 435,40 0,00 2 435,40 

Konserwacja windy 1 476,00 0,00 1 476,00 

Wykonanie miejsca postojowego OzN oraz wymiana 
klamek na kontrastowe w ramach projektu „Dostępna 

Szkoła” 
1 300,24 0,00 1 300,24 

Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części korytarza na sale wyciszeń w ramach 

projektu „Dostępna Szkoła” 
251 292,49 0,00 251 292,49 

Zakup dwóch zestawów monitorów interaktywnych do 
klasopracowni 

17 499,98 0,00 17 499,98 

Zakup zmywarki kapturowej do kuchni 11 969,93 0,00 11 969,93 

Remont monitoringu wizyjnego 4 000,00 0,00 4 000,00 

Zakup dwóch komputerów i dwóch drukarek do 
klasopracowni 

10 837,50 0,00 10 837,50 

Zakup trzech komputerów i dwóch radioodbiorników                
z CD do klasopracowni 

11 174,96 0,00 11 174,96 

Zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego 2 394,00 0,00 2 394,00 

Wykonanie szafek i regałów z listwami przyściennymi do 
klasopracowni  

6 150,00 0,00 6 150,00 

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu 
„Laboratoria przyszłości”  

0,00 97 500,00 97 500,00 

Łącznie: 452 441,09 97 500,00 549 941,09 

PSP Jastkowice 

Remont i wymiana instalacji wodnej 3 380,00 0,00 3 380,00 

Naprawa i konserwacja sprzętów 1 882,25 0,00 1 882,25 

Wymiana drzwi i okien w sali gimnastycznej z zapleczem 
oraz montaż huśtawki na placu zabaw 

15 990,00 0,00 15 990,00 

Wymiana wykładziny w świetlicy szkolnej w ramach 
projektu „Dostępna Szkoła” 

14 900,00 0,00 14 900,00 

Zakup tablic suchościeralnych do klasopracowni 3 159,75 0,00 3 159,75 

Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów 3 428,60 0,00 3 428,60 

Zakup kserokopiarki 3 999,96 0,00 3 999,96 

Modernizacja komputerów 1 948,00 0,00 1 948,00 

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu 
„Laboratoria przyszłości” 

0,00 70 500,00 70 500,00 
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Łącznie: 48 688,56 70 500,00 119 188,56 

PSP Kłyżów 

Konserwacja kotła c.o. 1 764,59 0,00 1 764,59 

Remont instalacji wodnej 1 722,00 0,00 1 722,00 

Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

4 599,90 00 4 599,90 

Zakup zastawy stołowej i wyposażenia kuchni (talerze, 
kubki, tacki, garnek, patelnie) 

3 000,00 0,00 3 000,00 

Zakup projektora do klasopracowni 2 329,00 0,00 2 329,00 

Zakup dysków zewnętrznych do laptopów 2 720,00 0,00 2 720,00 

Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów 1 992,90 0,00 1 992,90 

Zakup drukarki i niszczarki dokumentów do sekretariatu 3 199,23 0,00 3 199,23 

Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem 
Office do sekretariatu  

3 820,00 0,00 3 820,00 

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu 
„Laboratoria przyszłości” 

0,00 60 000,00 60,000,00 

Łącznie: 25 147,62 60 000,00 85 147,62 

PSP Krzaki 

Wymiana części instalacji wodnej 4 920,00 0,00 4 920,00 

Remont dachu 12 899,84 0,00 12 899,84 

Modernizacja komputerów w pracowni komputerowej 1 815,00 0,00 1 815,00 

Zakup stolików i krzesełek uczniowskich oraz ławek 
korytarzowych 

7 496,29 0,00 7 496,29 

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu 
„Laboratoria przyszłości” 

0,00 30 000,00 30 000,00 

Łącznie: 27 131,13 30 000,00 57 131,13 

Przedszkole w Pysznicy 

Remont termy i doprowadzenie wody 9 565,71 0,00 9 565,71 

Serwis kotła c.o. 1 549,80 0,00 1 549,80 

Naprawa i konserwacje sprzętów 1 191,67 0,00 1 161,67 

Realizacja projektu „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” 750,00 3 000,00 3 750,00 

Zakup patelni elektrycznej na potrzeby kuchni 5 842,50 0,00 5 842,50 

Remont kuchni z wymianą dwóch stołów roboczych  4 723,20 0,00 4 723,20 

Łącznie: 23 622,88 3 000,00 26 622,88 

SUMA WSZYSTKICH ŚRODKÓW 577 031,28 261 000,00 838 031,28 
Tabela 42 – 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, a także częściowo refundowano koszty 

dowożenia 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem                  
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oraz 1 ucznia do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli. Łączny koszt 

realizacji zadania polegającego na dowozie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 wyniósł:                      

125 206,22 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 3 13 7 23 

PSP Jastkowice 7 30 35 72 

PSP Kłyżów 0 0 0 0 

PSP Krzaki 7 18 15 40 

Razem 17 61 57 135 
Tabela 43 – 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                     

82 259,73 zł, pochodzące w całości z dotacji Wojewody Podkarpackiego. 

W ramach zapewnienia uczniom odpowiedniej opieki, w szkołach działają świetlice                              

oraz stołówki szkolne. Z opieki na świetlicach szkolnych korzystało 217 uczniów.  

Stołówka funkcjonująca w Przedszkolu w Pysznicy zapewnia całodzienne wyżywienie dla 205 

wychowanków w trzech lokalizacjach tj.  Pysznicy, Brandwicy i Jastkowicach. 

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 57 218 270 5 

PSP Jastkowice 
*-posiłki przygotowywane                

są w PSP w Pysznicy 
18 121 120 19 

PSP Kłyżów 19 85 99 5 

PSP Krzaki 
*-posiłki przygotowywane 

są w PSP w Pysznicy 
18 61 76 3 

Razem 112 485 565 32 

Tabela 44 – Uczniowie korzystający z posiłków w stołówce szkolnej 

 

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego 
 

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez 

Kuratora Oświaty w Rzeszowie nie były przeprowadzone żadne planowe kontrole w jednostkach 
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oświatowych prowadzonych przez Gminę Pysznica. Natomiast zostały przeprowadzone następujące 

kontrole doraźne:  

- w dniu 03.12.2020r. kontrola przeprowadzona w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego 

w Krzakach - w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do 5-ciu 

uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. W wyniku kontroli nie wydano 

żadnych zaleceń pokontrolnych. 

 

Realizacja programów edukacyjnych 
 

W szkołach na terenie Gminy Pysznica w roku szkolnym 2020 / 2021 realizowano jak co roku 

wiele programów edukacyjnych. Poniżej tylko kilka przykładów:  

Wszystkie szkoły przystąpiły do programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 

realizowanego przez gminę Pysznica pn.: „Dzieci z Gminy Pysznica – pływają na medal” na 

organizację którego pozyskano środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 19 629,52 

zł z Ministerstwa  Sportu i Turystyki na naukę pływania dla 180 uczniów z klas I-III.  Łączny koszt 

realizacji zadania wyniósł 90 885,28 zł. 

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

odżywianie, np. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Zabawa w gotowanie”, „Trzymaj formę”.   

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, akcentując 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                           

np. Konkursy na: Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową, Rodzinną Palmę Wielkanocną, stroik 

bożonarodzeniowy, stroik wielkanocny. 

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. 
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 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. 

 

 

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 2020/2021. 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 

i wojewódzkim: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy 

 I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego Olimpus . 
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 Laureat –  3 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Angielskiego 

Pingwin 2020. 

 Laureat –  5 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Angielskiego 

OLIMPUS.  

 Finalista XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów. 

 5 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2021. 

 Laureat Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki organizowanego przez Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty. 

 Finalista Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty. 

 V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie z języka niemieckiego PANDA. 

 III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki i Poezji w Językach Obcych. 

 III miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy - 

od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. 

 Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Angielskiego „Olimpus”. 

 III miejsce w województwie w konkursie z języka angielskiego BIG CHALLENGE 

 III miejsce w X Podkarpackim Konkursie Twórczości Literackiej "Gdy słowa dojrzewają" 

 VIII miejsce w województwie w Międzynarodowym Konkursie z Języka Angielskiego –  

 The Big Challenge. 

 2 wyróżnienia w X Podkarpackim Konkursie Twórczości Literackiej "Gdy słowa dojrzewają". 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach 

 

  I miejsce w kategorii piosenka  

  II miejsce w kategorii wiersz 

w Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Piosenki w Językach Obcych zorganizowanym przez 

Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II  

w Warszawie  ,,Lieder und Gedichte in fremden Sprachen” 

  wyróżnienie w Międzypowiatowym konkursie  plastycznym „Przedsiębiorczy Wisłosanek” 

na  wykonanie projektu maskotki zorganizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A 

 nagroda indywidualna w Wojewódzkim finale projektu „Teatr w sieci/ Na ten czas” 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie 

 

 Dwoje laureatów (kl. IV) w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka angielskiego „OLIMPUS” – 

SESJA JESIENNA 

 Jeden laureat(kl. IV)  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka angielskiego „OLIMPUS” – SESJA 

ZIMOWA 

 Jeden laureat (kl. IV) w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka angielskiego „OLIMPUS” – SESJA 

WIOSENNA 

 1 laureat a kl. III w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z j. angielskiego „ZUCH” 
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 Wyróżnienie uczennicy kl. IV w Ogólnopolskim ponadprogramowym konkursie                                                   

z j. niemieckiego „ALBUS” 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach 

 
 Finalista konkursu matematycznego w kuratoryjnym konkursie matematycznym 

organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty  

 Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 

 III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” 

 Finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” 

 

X. REALIZACJA GMINNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH 
 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób 

uzależnionych od alkoholu. 

W związku z tym na gminy nałożono obowiązek corocznego uchwalania programu profilaktyki     

i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wypełnienie tego obowiązku stanowił Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Program zgodny                                      

z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025 oraz wpisujący się w Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Pysznica na lata 2021 - 2030.                

Obowiązek podejmowania zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii został wskazany                

w art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 rok zawierał działania, które służące rozwiązywaniu problemów w tym zakresie. 

Były to m.in. promocja zdrowego stylu życia, promocja zdrowia psychicznego, informowanie 

o szkodliwości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz działalność interwencyjna. 

Źródłem finansowania zadań określonych w obu programach były środki z budżetu gminy, 

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  

W 2021 r. oba programy realizował Urząd Gminy w Pysznicy wraz Gminną Komisją 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Domem Kultury, przedszkolem i szkołami z terenu gminy, Policją, 

organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz innymi podmiotami podejmującymi działania                          

w zakresie objętym programem. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy została powołana 

zarządzeniem Nr 112/2018 Wójta Gminy Pysznica z dnia 3 grudnia 2018 r., do którego wprowadzano 

kolejne zmiany: 

- zarządzenie Wójta Gminy Pysznica Nr 44/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.  

- zarządzenie Wójta Gminy Pysznica Nr 167/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. 
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- zarządzenie Wójta Gminy Pysznica Nr 114/2021 z dnia 14 września 2021 r. 

- zarządzenie Wójta Gminy Pysznica Nr 166/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy podejmowała 

działania: inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 

alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, 

kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych. Członkowie GKRPA  uczestniczyli w  szkoleniach on-line podnosząc swoją 

wiedzę i kompetencje.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy wg stanu 31 grudnia 

2021 roku składała się z 9 osób. były to osoby o różnych, uzupełniających się kompetencjach, które 

mogą być wykorzystane do pracy w komisji, między innymi specjalista terapii uzależnień, pracownik 

OPS, policjant, pedagodzy szkolni, pracownicy urzędu gminy.  

W 2021 roku GKRPA odbyła 7 posiedzeń, podczas których zaopiniowała 11 wniosków                       

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 4 posiedzenia związane z podjęciem 

czynności wynikających z procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. 

GKRPA przeprowadziła działania kontrolne  w 2021 r. w 18 punktach sprzedaży.   

Na terenie gminy Pysznica działały w 2021 r. dwa punkt konsultacyjne: w Pysznicy przy                      

ul. Wolności 320,  (przy punkcie działają grupy AA, Al-Anon i Anonimowi Hazardziści) oraz w 

Kłyżowie. Do zadań punktów konsultacyjnych należało w szczególności:  

 udzielanie wsparcia psychologicznego uzależnionym, członkom rodzin z problemem 
uzależnień, motywowanie do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, 
kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup 
samopomocowych; 

 pomoc psychologiczna dla osób będących w kryzysie psychologicznym; 

 pomoc psychologiczna dla uczniów mających trudności w nauce; 

 udzielanie wsparcia osobom będącym ofiarami przemocy; 

 udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym; 

 motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany 
szkodliwego wzorca picia; 

 współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy                               
i innymi podmiotami działającymi w zakresie profilaktyki i pomocy uzależnionym oraz 
członkom rodzin z problemem uzależnień; 

 prowadzenie działań informacyjnych skierowanych w szczególności do mieszkańców Gminy 
Pysznica poprzez: 

- przekazywanie ulotek, materiałów informacyjnych, 
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- opracowywanie i przekazywanie informacji z zakresu profilaktyki i zasad udzielania pomocy 

uzależnionym oraz członkom rodzin z problemem uzależnień do umieszczenia na stronie 

internetowej www.pysznica.pl i tablicach informacyjnych na terenie Gminy Pysznica; 

 prowadzenie statystyki udzielonych porad i konsultacji. 

W 2021 r. udzielono w punktach konsultacyjnych w Pysznicy i w Kłyżowie 284 godzin porady. 

Wartość sprzedanego alkoholu w 2021 r. wyniosła 6 562 759,02 zł  

Wysokość środków uzyskana przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 147 217,57 zł. Na terenie Gminy Pysznica w 2021 r. 

działało 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejsce 

sprzedaży oraz 5  punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia                                   

w miejscu sprzedaży. 

Wydatki na działania z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych                        

w 2021 r. wyniosły 126 990,45 zł , a na przeciwdziałanie narkomanii 7 365,24 zł  

W ramach działań profilaktycznych sfinansowano: 

 prowadzenie punktu konsultacyjnego, w tym zakup drukarki projektora, 

 dyżury psychologa w Kłyżowie i Pysznicy, 

 warsztaty profilaktyczne dla dzieci m.in. program profilaktyczny „Cukierki”, „Smaki życia, 
czyli debata o dopalaczach”, „Debata”,  

 koszty wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, 

 alternatywne formy spędzania wolnego czasu ( m.in. wyjazdy na basen w ramach „Umiem 
pływać”, kampania promująca zdrowie, zajęcia plastyczne, kulinarne itp.), 

 zajęcia dla osób utrzymujących abstynencję, 

 udział w szkoleniach dla członków GKRPA, 

 zakup artykułów związanych z działalnymi informacyjno-edukacyjnymi w tym plakaty i 
ulotki, 

 prenumeratę miesięczników: „Remedium” i „Świat Problemów”.  

 

XI. POLITYKA SPOŁECZNA 
 

Pomoc 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, sekretariat, Klub „Senior+” oraz dział obsługi. Na koniec 

2021 roku w ośrodku zatrudnionych było 21 pracowników. 
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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.  

W zakresie zadań zleconych udzielono 3 184 świadczeń, które objęły łącznie 9 rodzin. Dla 

porównania – w 2020 roku udzielono 3 648 świadczeń, które objęły 11 rodzin. Były to specjalistyczne 

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

świadczeń to 67 949 zł. 

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

przyznanych świadczeń wyniosła  461 817,00 zł. Świadczenia te zostały przyznane w formie decyzji 

186 osobom i objęły łącznie 142 rodziny. Porównując z rokiem ubiegłym 2020 pomocą objęto 212 

osób – 167 rodzin, na kwotę 468 605,00 zł. 

Świadczenie Ilość Kwota 

Zasiłki stałe 529 273 118,00 zł 

Zasiłki okresowe 118 35 629,00 zł 

Posiłek 5193 21 000,00 zł 

Usługi opiekuńcze 2666 54 756,00 zł 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

2 6 000,00 zł 

Inne zasiłki celowe i w naturze 74 63 388,00 zł 

Schronienie 7 7926,00 zł 
Tabela 45 – 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 
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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 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie: 

 

                            

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 46 – Zestawienie wybranych świadczeń udzielonych w 2021 roku 

 

W strukturach  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy od dnia 1 grudnia 2021r. działa Klub 

Senior+. Powołany został uchwałą nr XXXVII/245/2021 Rady Gminy Pysznica w dniu  29 października 

2021 r.  Klub został utworzony  w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025. 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 

Gminy Pysznica. Klub Senior+ został utworzony w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa 

seniorów w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty 

na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty edukacyjnej, kulturalnej, prozdrowotnej i sportowo-

rekreacyjnej, w zależności od potrzeb. Klub „Senior+” o powierzchni 177,77 m2 jest miejscem 

spotkań, dziennego pobytu dla 15 osób 60 + nieaktywnych zawodowo, które wymagają wsparcia                                        

w codziennym funkcjonowaniu.  

Klub mieści się w  budynku remizo-świetlicy w Kłyżowie, w której część pomieszczeń została 

wyremontowana i przeznaczona na potrzeby seniorów.  Realizacja zadania polegała                                             

na przebudowie parteru budynku remizo-świetlicy w zakresie: sali spotkań, wydzielonego miejsca                            

na zajęcia rehabilitacyjne, pomieszczenia kuchennego, zaplecza sanitarnego oraz wydzielonego 

miejsca szatniowego wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia gastronomicznego, 

rehabilitacyjnego i klubowego. 

Gmina Pysznica pozyskała dotację na remont budynku i wyposażenie klubu w kwocie 200 tyś 

złotych w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 w ramach Modułu                                

I- Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"/Klubu "Senior. 

Rodzaj świadczenia Ilość wniosków / Liczba świadczeń Wartość 

Karta Dużej Rodziny 57 wniosków - 

Świadczenia wychowawcze 23 023 świadczeń 11 458 638,00 zł 

Stypendia i zasiłki szkolne 43 uczniów 58 453,00 zł 

Fundusz alimentacyjny 313 świadczeń 141 00,00 zł 

Becikowe 56 świadczeń 56 000,00 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 105 świadczeń 64 820,00 zł 

Świadczenie pielęgnacyjne 1 049 świadczeń 2 043 977,00 zł 

Zasiłek dla opiekuna 65 świadczeń 39 724,00 zł 

Świadczenie „Za życiem” 2 świadczenia 8 000,00 zł 

Zasiłki rodzinne z dodatkami 7 677 świadczeń 863 055,00 zł 

Świadczenia rodzicielskie 231 świadczeń 198 595,00 zł 
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Oferta Klubu: 

Zajęcia w Klubie Senior+ prowadzone są zgodnie z miesięcznymi harmonogramami zajęć. Klub pełni 

funkcję opiekuńczą i wspierającą w połączeniu  z przygotowywaniem seniorów do 

szerokorozumianej samopomocy, zwiększeniem ich aktywności życiowej, zachęceniem do udziału      

w życiu społecznym, kulturalnym oraz zapobiegania marginalizacji ze względu na wiek i stan 

zdrowia. 

Funkcjonowanie Klubu: 

Klub Senior+ mieści się w Kłyżowie przy ulicy Mickiewicza 46 

Opiekun Klubu:                                                                                                                                                         

Magdalena Tkacz  tel. 539 977 165                                                                                                                              

czynny: od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 do 15:00 

 

                                                                  Ochrona zdrowia 
 

Podstawowe świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Zdrowie Rodziny" zatrudniający 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. 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. 

Szczepienia w Gminie Pysznica  

Rok 2021 podobnie jak poprzedni naznaczony był walką z wirusem SARS-CoV-2. W Gminie 

Pysznica przeprowadzone zostały liczne działania mające na celu walkę z wirusem za pomocą 

szczepień: 

 Na terenie gminy powstały dwa punkty szczepień: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Zdrowie Rodziny s.c. w Pysznicy i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie Rodziny s.c 

w Jastkowicach. 

 W dniu 15 stycznia w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień 

Ochronnych, uruchomiona została infolinia mająca na celu ułatwienie transportu osobom 
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powyżej 70-tego roku życia, które mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 

szczepień. 

 W dniu 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy 

skończyli 80 lat, a od  22 stycznia mogły się rejestrować osoby powyżej 70 roku życia. 

 W dniu 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia zarejestrowanych seniorów. 

 W czasie pikników rodzinnych organizowanych w Kłyżowie, Jastkowicach, Sudołach i Pysznicy 

przeprowadzana została akcja #SZCZEPIMYSIĘ. Na każdym pikniku przygotowany został 

przez Centrum Medyczne MEDYK z Rzeszowa punkt szczepień przeciw COVID-19. Mieszkańcy 

mogli zaszczepić się jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson. 

 

 W dniu 27 sierpnia na parkingu przy budynku straży Pożarnej w Pysznicy przygotowany został 

specjalny Mobilny Punkt Szczepień. Chętni mogli zaszczepić się preparatami dwóch firm: 

Pfizer lub Johnson&Johnson. Szczepienia odbywały się w specjalnie dostosowanym do tego 

celu autobusie. Dla 10-ciu pierwszych osób przekazano pulsometry.  

XII. 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;  

Zdjęcie 32 Punkty szczepień 



  
 67 Raport o stanie Gminy Pysznica za rok 2021 

 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;  

 imprezy kulturalne;  

 współdziałanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami i placówkami 

upowszechniania kultury, bibliotekami, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, 

stowarzyszeniami kulturalnymi.   

 

Dom Kultury realizował powyższe zadania poprzez  prowadzenie bardzo szeroko zakrojonej 

działalności o charakterze kulturalno-edukacyjnym.  W ramach Ogniska Artystycznego odbywały                  

się stałe, systematyczne i otwarte zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Program działania Domu 

Kultury w Pysznicy realizowany był od poniedziałku do soboty, w godzinach popołudniowych,                            

w oparciu o harmonogram opracowany na dany rok artystyczny, który dostępny jest dla 

mieszkańców na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej instytucji. Przez wiele lat w stałą 

działalność Domu Kultury wpisały się poszczególne działy Ogniska Artystycznego, które cieszą                           

się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży  i dorosłych. Wszystkie lekcje i zajęcia  

prowadzone są przez profesjonalnych nauczycieli i instruktorów z wieloletnim doświadczeniem.  

W 2021 roku działalność instytucji  podzielona na działy:  

I. Stała działalność Domu Kultury w Pysznicy; 

II.  Kalendarz imprez; 

III. Realizacja projektów;  

 

Stała działalność Dom Kultury w Pysznicy w roku 2021 przedstawiała się 

następująco: 

 

 

1. OGNISKO MUZYCZNE 

 

W ramach Ogniska Muzycznego  prowadziliśmy 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. W 2021 do Ogniska została wprowadzona nauka gry na flecie 

poprzecznym. 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:    93 osoby      
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W ramach Ogniska Muzycznego działała również Pysznicka Orkiestra Kameralna, która 
swoimi występami uświetniała wydarzenia kulturalne. Próby Orkiestry odbywały się w każdą sobotę 
tygodnia pod przewodnictwem pani Bożeny Hałys  oraz  pana  Piotra Szafrańca. 

Ilość uczestników:  15 osób      
 
2. OGNISKO PLASTYCZNE  
 
W Ognisku Plastycznym funkcjonowały działy: 
 
Klub „Młodych Talentów”- warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach 
kształcenia plastycznego uczestnicy zajęć przyswajali wiedzę związaną ze sztukami plastycznymi,                    
a ich własna twórczość pozwala im rozwijać umiejętności związane z warsztatem plastycznym.  

Ilość uczestników:  17 osób 
 

 
 
Rękodzieło Artystyczne „Supełek” – zajęcia rękodzielnicze skierowane do dzieci. 
podczas których uczestnicy pracowali wykorzystując różnorodne techniki i materiały manualno-
plastyczne. 
  Ilość uczestników: 18 osób 
 
Klub „Małego Artysty” były to zajęcia z plastyki przeznaczone dla najmłodszych uczestników – dzieci 
3-6 letnich, w trakcie których uczyły się one pracować podstawowymi narzędziami i technikami 
plastycznymi.  

Ilość uczestników:  20 osób 
 
Zajęcia Manualne „Papierzaki” - uczestnicy zajęć poznawali technikę tworzenia form 
przestrzennych z wykorzystaniem masy papierowej. Głównym przedmiotem prac były okazy zwierząt 
dzikich i domowych. 

Zdjęcie 33 Ognisko muzyczne 
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Ilość uczestników: 44 osoby 
 
3. 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 :  92 osoby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 14 osób 

Zdjęcie 34  Zespoły taneczne 
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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: 33 osoby 

 

4. 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: 26 osób 

 

ZESPÓŁ WOKALNY „TAKT”   

Skład zespołu tworzyły osoby uczące się w szkołach średnich i na studiach. Mimo wielu obowiązków 

z pełnym zaangażowaniem brały one udział w próbach i  koncertach na terenie Gminy.  

Ilość uczestników: 6 osób 

 

GMINNY CHÓR KAMERALNY 

Pod koniec 2021 roku rozpoczął działalność Gminny Chór Kameralny. W skład chóru weszły osoby 

dorosłe, które odnalazły w sobie pasję śpiewania i chciały ją rozwijać pod okiem wykwalifikowanego 

instruktora. 

Ilość uczestników:  8 osób  

5. WARSZTATY TEATRALNE  
 

TEATR „AMBROZJA” 
Jest to grupa teatralna, która skupiła młodzież  w wieku od 14 do 17 lat. Zajęcia teatralne miały na 
celu udostępnianie młodym miłośnikom sztuki kontaktu z  kulturą żywego słowa. 

Ilość uczestników: 9 osób 

Zdjęcie 35 Zespoły taneczne 



  
 71 Raport o stanie Gminy Pysznica za rok 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

6. KLUB „SZACHMISTRZA” 

 

Na zajęciach zawodnicy doskonalili swoje umiejętności poprzez naukę teorii, rozwiązywanie zadań, 

rozgrywanie partii oraz ich analizę.  

Ilość uczestników: 20 osób 

 

 Oprócz stałej oferty zajęć Ogniska Artystycznego Dom Kultury w Pysznicy zrealizował                     

w roku 2021 w ramach Kalendarza imprez następujące przedsięwzięcia: 

 1 - 14 lutego -  w ramach "Ferii w Domu -,,ale Kultury”  w Pysznicy” - odbywały się stałe warsztaty 

Ogniska Artystycznego w zwiększonej liczbie zajęć.  

* 24 i 26 marca - w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Pysznica odbyły się dla 

mieszkańców  Gminy Warsztaty Wielkanocnego Rękodzieła. 

* 3 maja - z okazji uroczystych obchodów 230. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja Dom Kultury 

przygotował i udostępnił na swojej stronie i profilu FB nagranie video pn. "Jest taki kraj". 

 

* 24 maja - w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Pysznica przeprowadziliśmy  

warsztaty pn. "Flowerbox dla mamy". Uczestniczki wykonały boxy z żywymi kwiatami dla swoich 

Mam. 

 

* 25 maja - odbyło się nagranie video premierowego spektaklu tanecznego pn. "Bagaż Życia"                           

w wykonaniu średniej i młodzieżowej grupy Zespołu Tanecznego "KIK". Widowisko opowiada                               

o przyjaźni dwóch staruszek, które wspominają stare dobre czasy i swoją bardzo długą, choć burzliwą 

przyjaźń. 

 

* 26 maja - dla wszystkich Mam z okazji Dnia Matki udostępniliśmy wokalne życzenia w wykonaniu 

solistek Warsztatów Wokalnych "Nutka". 

Zdjęcie 36 Warsztaty teatralne 
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* 1 czerwca  - z okazji Dnia Dziecka  udostępniliśmy muzyczne życzenia dla dzieci w wykonaniu 

wokalistów Warsztatów Wokalnych "Nutka" 

 

* 25 czerwca - w sali widowiskowej odbył się pierwszy, po bardzo długiej przerwie,  koncert, w 

którym zaprezentowały się grupy Zespołu Tanecznego „KIK”, a także wokaliści Warsztatów 

Wokalnych „Nutka”.  

 

* 28 czerwca - odbył się spektakl na podstawie komedii Aleksandra Fredry pn. Gwałtu, co się dzieje!" 

w wykonaniu młodzieżowej grupy Teatru "Ambrozja". 

  

* 14 - 22 lipca  - zorganizowaliśmy  warsztaty „Wakacje z tańcem”, w ramach których uczestniczki 

Zespołu Tanecznego „KIK” rozwijały swoje umiejętności w zakresie technik ekspresji i ruchu. Na 

zakończenie warsztatów miał miejsce wyjazd do Rodzinnego Parku Rozrywki "Energylandia"                           

w Zatorze. 

 

*19 - 20 sierpnia - aktorzy z naszego Teatru „Ambrozja” wraz z instruktorem prowadzącym – Panią 

Moniką Wandas uczestniczyli w dwudniowych warsztatach w Ośrodku Praktyk Teatralnych 

„Gardzienice”. 

 

* 29 sierpnia - odbył się Piknik Rodziny na parkingu przy Domu Kultury. W części artystycznej 

zaprezentowali się wokaliści Warsztatów Wokalnych „Nutka” oraz Zespół Taneczny „KIK” z Domu 

Kultury w Pysznicy. Dla najmłodszych zapewniliśmy zabawy animacyjne, które poprowadzili artyści 

z grupy „Chorzy Animatorzy”, a także darmowe dmuchańce i eurobangee. Poczęstunek dla 

uczestników pikniku przygotowały panie z KGW Kobiety Kobietom z Pysznicy, a także z KGW 

„Kłyżowianki” z Kłyżowa. Pracownicy Urzędu Gminy w Pysznicy i rachmistrze spisowi prowadzili 

punkty doradztwa w kwestiach programu Czyste Powietrze, Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań 2021 oraz składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Ponadto w budynku DK funkcjonował punkt szczepień, gdzie była możliwość przyjęcia szczepionki 

przeciw COVID – 19. Na zakończenie imprezy odbył się festyn pod gwiazdami z Zespołem muzycznym 

„Brawo”. 

 

* we wrześniu Dom Kultury w Pysznicy rozpoczął nowy Rok Artystyczny 2021/2022, w ramach 

którego pracę rozpoczęły wszystkie koła zainteresowań Ogniska Artystycznego. 

 

* 3-4 listopada - Zespół Taneczny „KIK” zdobył Mistrzostwo Polski w tańcu podczas Mistrzostw Polski 

Federacji WADF Poland w Białych Błotach. W zmaganiach konkursowych zespół wystąpił                            

z 6 prezentacjami. Wszystkie z nich zostały nagrodzone: 

I Miejsce  - formacja grupy młodzieżowej 

I Miejsce - formacja grupy średniej 

II miejsce  - mini formacja grupy średniej 

II miejsce - solo Natalia Czopik 
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II miejsce - solo Dominika Pazik 

III miejsce - solo Karolina Chmielewska 

 

*11 listopada - ,,Koncert dla Niepodległej" – uroczyste obchody 103. Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. Koncert odbył się w dwóch częściach. Pierwsza z nich odbyła się w sali 

widowiskowej Domu Kultury, gdzie na scenie zaprezentowali się nasi artyści: 

– Zespół Pieśni i Tańca „Pyszniczanie” przygotowany przez panią Annę Strusińską, 

– Wokaliści Warsztatów Wokalnych „Nutka” przygotowani przez panią Alinę Stępień, 

– Pysznicka Orkiestra Kameralna pod przewodnictwem pani Bożeny Hałys i pana Piotra Szafrańca 

– Zespół Akordeonowy przygotowany przez pana Piotra Szafrańca oraz wokaliści: Julia Dziuba, 

Kamila Kochan, Dominika Swara, Angelika Stelmach, Dawid Maślach, Florian Walawender, a także 

gościnnie Amelia Oklecińska z Oddziału Przedszkolnego w Jastkowicach, przygotowana przez panią 

Anitę Gietkę. 

Druga część uroczystości odbyła się na placu przy Domu Kultury, gdzie do wspólnego śpiewania 

pieśni patriotycznych przy płonącym ognisku przygrywał nam pan Damian Bryk. 

* 13 grudnia  - w Domu Kultury odbyły się Warsztaty Świątecznego Rękodzieła. W miłej, twórczej 

atmosferze uczestniczki kreatywnie pracowały nad wykonaniem wianka bożonarodzeniowego 

 

Realizacja projektów  

 

Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach i zakup wyposażenia na potrzeby 

prowadzenia edukacji kulturalnej" - II etap 

W terminie od 1 stycznia 2021r. do 31 maja 2021 r. Dom Kultury w Pysznicy  zrealizował               

II etap w/w projektu. W jego ramach przeprowadzono prace remontowo - wykończeniowe oraz 

dokonano zakupu wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w budynku Domu 

Ludowego w Jastkowicach. Do użytku oddane zostały 3 sale zajęciowe, sala widowiskowa, kuchnia, 

pomieszczenie gospodarcze oraz sanitariaty. Koszt realizacji II etapu wyniósł 457 000 zł  i został 

sfinansowany z budżetu Gminy Pysznica.  

 

 Projekt pn. "Tradycja jak źródło"  

Dom Kultury w Pysznicy w okresie od  7 czerwca do 15  października 2021 roku zrealizował 

projekt pn. „Tradycja jak źródło”. Projekt został dofinansowany ze środków  Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 

2021 i miał na celu zaangażowanie młodych osób w rozwój i zachowanie bogatej kultury regionu 

oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty w lokalnym społeczeństwie. W ramach projektu zrealizowane 

zostały warsztaty muzyczne dla nowo utworzonej kapeli ludowej, której członkowie podczas zajęć 

zarówno indywidualnych, jak i grupowych zapoznawali się z wybranymi utworami ludowymi. Projekt 

obejmował również realizację warsztatów śpiewaczych z dziecięco – młodzieżowym zespołem 

ludowo-obrzędowym. Uczestnicy zespołu, pod okiem nauczyciela śpiewu, uczyli się pieśni z bogatego 

repertuaru kompozycji  ludowych. Grupy powstałe w ramach projektu będą uczestniczyć w życiu 

kulturalnym gminy.  Ich działalność sprzyjać będzie budowaniu postaw opartych na świadomości 

własnej tożsamości kulturowej. Tradycje i obrzędy ludowe są wciąż mocno żywe wśród lokalnej 
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społeczności. Przywiązanie do ich kultywowania było motorem do utworzenia tych grup, które będą 

poznawać wartości lokalnej kultury, by je utrwalać i w przyszłości przekazywać dalej.  Wciąż żywe                 

są w naszym regionie tradycje bożonarodzeniowe, tradycje zaślubin, tradycje dożynkowe czy też 

obrzędy i zwyczaje związane z codziennym życiem gospodarskim. Wciąż znane są też piosenki                                     

i przyśpiewki ludowe. Folklor słowny, obrzędowy i zwyczajowy to bardzo cenny dorobek kulturowy, 

który dziś powinniśmy  traktować przede wszystkim jako materiał źródłowy do tworzenia nowych 

inicjatyw, które będą sprzyjać ożywianiu tego źródła. 

 

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie tarnobrzeskim” 

Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  /działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na 

rzecz aktywizacji cyfrowej"/. Głównym założeniem projektu było podniesienie kompetencji                                  

i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez 

organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych 

dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,                     

a także wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć  

i warsztatów.  

Projekt został zrealizowany dwóch etapach, w okresie wrzesień - październik 2021r.  W pierwszym 

etapie  pracownik DK - Grażyna Swara wzięła udział w  pięciodniowych warsztatach tematycznych              

z zakresu Kompetencji medialnych, obsługi platformy Teams oraz Zoom.  Następnie, w drugim 

etapie, DK przeprowadził cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, które zostały zrealizowane na 

platformie Teams. Podczas szkolenia uczestnicy poznali  cyfrowe narzędzia przydatne w szkole. 

Dowiedzieli się, jak tworzyć prezentacje, posługiwać się programami tekstowymi i arkuszami 

kalkulacyjnymi. Poznali zawiłości netykiety, a także sposoby na prezentowanie                                                            

się w sieci. Nauczyli się rozpoznawać nieprawdziwe treści i jak bezpiecznie korzystać  

z portali internetowych. A co najważniejsze, dowiedzieli się również w jaki sposób zadbać o swoje 

zdrowie podczas pracy przy komputerze. Dzięki zrealizowaniu w/w  projektu Dom Kultury otrzymał 

bezpłatnie  4 laptopy oraz 2 tablety.  

 

Staże 

Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli Dom Kultury  

w Pysznicy zrealizował 3 staże dla osób bezrobotnych. Jeden ze staży został zorganizowany w ramach 

projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie 

stalowowolskim" dla pracownika administracyjno-biurowego, drugi staż został przeprowadzony                      

w ramach robót publicznych dla pracownika gospodarczego oraz trzeci staż dla stanowiska 

pracownik ds. organizacyjnych.  Dwie z osób  realizujących staże zostały zatrudnione na umowę                       

o pracę, jedna jako pracownik gospodarczy w Domu Kultury w Pysznicy,  

a druga - również jako pracownik gospodarczy - w Domu Kultury w Jastkowicach.  

 

Podsumowując, podstawowym celem Domu Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie 

społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Dom 

Kultury w Pysznicy realizował ten cel przede wszystkim poprzez pracę w zakresie edukacji kulturalnej 
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oraz tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego dzieci, młodzieży                                  

i dorosłych. Szeroka i różnorodna oferta kulturalna została dostosowana do oczekiwań 

społeczeństwa, tak aby każdy mógł  swobodnie uczestniczyć w życiu kulturalnym.  O trafności naszej 

oferty świadczy duża liczba osób, które z niej skorzystały - w roku sprawozdawczym we wszystkich 

kołach zainteresowań Ogniska Artystycznego wzięło udział  415  uczestników.  Ten wynik mobilizuje 

nas do dalszej wytężonej pracy na rzecz udostępniania atrakcyjnej oferty kulturalnej  instytucji. 

 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy w 2021 roku 
 

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 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy prowadziła swą działalność w siedzibie 

przy ul. Wolności 277. Biblioteka dysponuje salą do organizacji wydarzeń kulturalnych. Posiada także 

czytelnię czasopism oraz salę komputerową. Udogodnieniem jest również podjazd, który umożliwia 

korzystanie ze zbiorów biblioteki osobom niepełnosprawnym. Niewątpliwym ułatwieniem                                  

w korzystaniu ze zbiorów biblioteki jest trezor zamontowany przy wejściu do biblioteki, dzięki 

któremu o każdej porze można oddać książki. 

               

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 

Zdjęcie 37 Sala komputerowa Zdjęcie 38 Trezor 
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Narodowego, a także liczne darowizny od instytucji i osób prywatnych oraz książki odzyskiwane                           

w zamian za zagubione egzemplarze. 

W 2021 roku zakupiono ze środków budżetowych 830 książek na kwotę 20 000,00 zł. 

Skorzystano również z dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” z którego zakupiono 397 

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 169 egzemplarzy. Podsumowując w 2021 roku 

przybyło 1396 woluminów. 

Zbiory biblioteczne w latach 2018 - 2021 

Biblioteka 
Zbiory biblioteczne   

w 2018 r. 
Zbiory biblioteczne   

w 2019 r. 
Zbiory biblioteczne   

w 2020 r. 
Zbiory biblioteczne   

w 2021 r. 

GBP Pysznica 17 799 17 490 17 914 18 231 

Filia Jastkowice 17 090 16 610 16 641 16 542 

Filia Kłyżów 17 037 16 719 16 941 16 863 

RAZEM 51 926 50 819 51 496 51 636 
Tabela 47 – Zbiory biblioteczne w latach 2018 / 2021 

W bibliotekach przeprowadzana jest cyklicznie selekcja księgozbioru pod względem 

zniszczenia zbiorów oraz dezaktualizacji treści książek. 

 

Wypożyczenia książek na zewnątrz w latach 2018 - 2021 

Biblioteka 
Wypożyczenia 

książek w 2018 r. 
Wypożyczenia 

książek w 2019 r. 
Wypożyczenia 

książek w 2020 r. 
Wypożyczenia 

książek w 2021 r. 

GBP Pysznica 13373 13568 10694 12344 

Filia Jastkowice 8985 8825 7463 7854 

Filia Kłyżów 8215 8826 7286 6429 

RAZEM 30573 31219 25443 26627 
Tabela 48 – Wypożyczenia książek na zewnątrz w latach 2018/ 2021 

Spadek wypożyczeń księgozbioru w 2021 roku w bibliotece w Kłyżowie, spowodowany był 

zamknięciem placówki z powodu termomodernizacji budynku oraz remontu lokalu w którym mieści 

się biblioteka. Biblioteka była nieczynna od września do końca grudnia 2021 roku.          

Zarejestrowani czytelnicy w latach 2018 - 2021 

Biblioteka 
Liczba czytelników   

w 2018 r. 
Liczba czytelników 

w 2019 r. 
Liczba czytelników 

w 2020 r. 
Liczba czytelników 

w 2021 r. 

GBP Pysznica 493 497 534 723 

Filia Jastkowice 424 394 380 382 

Filia Kłyżów 402 375 389 340 

RAZEM 1319 1266 1303 1445 
Tabela 49  – Zarejestrowani czytelnicy w latach 2018 / 2021 
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W 2021 roku nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych czytelników w bibliotece w stosunku do roku 

2020. Najwięcej nowych użytkowników odnotowano w  bibliotece w Pysznicy – wzrost o 189 osób                     

w stosunku do roku 2020. 

Formy promocji książki i biblioteki zrealizowane na terenie gminy Pysznica w 2021 roku 

W 2021 roku przed Gminną Biblioteką Publiczną w Pysznicy stanęła Zaczytana Ławka. Jest                 

to artystyczny mebel w kształcie otwartej książki. Wyjątkowy eksponat stanął przed Biblioteką                          

w Pysznicy, aby promować czytelnictwo oraz naszą miejscowość na Zaczytanym Szlaku. Ławka 

przypomina o tym, ile dobrego daje nam czytanie książek. Jak inspiruje, zaciekawia, pozwala 

odkrywać fantastyczny świat literatury. Przed Gminną Biblioteką Publiczną w Pysznicy stanęła Ławka 

„Piękno Tkwi w Nas” autorstwa Dominika Jasińskiego – artysty malarza, grafika, autora rysunków, 

ilustracji książkowych i magazynowych. Ławka swym projektem nawiązuje do kultury ludowej. 

Operując nasyconym kolorem i łagodną linią, Dominik Jasiński otwiera przed widzem bajkowy świat 

z pogranicza jawy i snu, sielską krainę wolną od pędu i zgiełku. Przy ławce na tablicy wbudowanej               

w podest dostępny jest kod QR pozwalający na pobranie bezpłatnych audiobooków, które co miesiąc 

będą się zmieniać.  

Zaczytana Ławka pojawiła się w Pysznicy z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek, ale 

odwiedzać ją będzie można przed biblioteką już na stałe! 

 

Spotkania autorskie 

Spotkania z autorem bajek  Wiesławem Drabikiem w Pysznicy, Jastkowicach i Kłyżowie 

zorganizowane w ramach promocji książki „Tajemnica pysznickiego skrzata” – spotkania odbyły się 

w plenerze na zewnątrz bibliotek (Pysznica, Jastkowice) oraz na Sali OSP (Biblioteka  w Kłyżowie).  

Zdjęcie 39 Zaczytana Ławka przed GBP w Pysznicy 
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               Zdjęcie 40  Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem w Pysznicy 

 

Konkursy 

 

 Plastyczny - „Roboty Lema w krainie lodu”- GBP Pysznica 

 Plastyczny – „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”- B. Kłyżów 

 Konkurs na najpiękniejszy baśniowy kostium postaci z książek J. R. R. Tolkiena, 

zorganizowany w trakcie Nocy Bibliotek – GBP Pysznica 

  

 

    

Zajęcia literackie zorganizowane w 2021 roku 

 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – GBP Pysznica. Tytuły omawianych książek:  

 Bajki robotów – Stanisława Lema 

 Buszujący w zbożu – Salingera 

 Stowarzyszenie umarłych poetów – N. H. Kleinbaum 

Zdjęcie 41 Konkurs na strój ze świata J. R. R. Tolkiena 
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 Żółte ślepia – M. Mordki 

 Outsiderzy – S. E. Hinton 

 Niewidzialna – Sharon 

 Folwark zwierzęcy – Orwella 

 Opowieść wigilijna – Dickensa 

 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – Biblioteka w Kłyżowie. 

          Tytuły czytanych książek: 

 Tam, gdzie zawracają bociany – J. Jagiełło 

 Małe licho i tajemnica niebożątka – M. Kisiel 

 Harry Potter i kamień filozoficzny – J.K. Rowling 

 Pusta noc. Żniwiarz. T. 1- Pauliny Hendel 

 Kroniki Jaaru – Księga luster – A. Faber 

 Koralina – N. Gaiman 

 
Stałe formy promocji biblioteki: 

1. Głośne czytanie:  
- Bajkozaczytani – Znajdziesz nas w bibliotece. Wizyta bajkowych postaci: Kici Koci, Jednorożca                        
i Smoka Novusia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Głośne czytanie Bajki o Smoku Novusiu przez Wójta Gminy Pysznica – Łukasza Bajgierowicza oraz 
bibliotekarzy. 

Zdjęcie 42 Wizyta bajkowych postaci w bibliotekach 
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- Głośne czytanie: zajęcia z elementami zabawy i nauki języka migowego przeprowadzone przez                     
p. Beatę Krawiec – animatora księgarni Nova  
- Głośne czytanie opowieści świątecznej: Boże Narodzenie u Jacka i Joasi przedszkolakom 
połączone z warsztatami świątecznymi: wykonanie bombki choinkowej  
 

2. Zwiedzanie biblioteki: 
- Wirtualny spacer przedszkolaków po bibliotece 
- Wycieczka klas 0 a i b do biblioteki. „Hobbit” opowiedziany w formie bajki. Zwiedzanie domu 
Hobbita, jaskini goblinów oraz skarbca w Samotnej Górze  
- Wycieczka grupy Jeżyków z pysznickiego przedszkola do biblioteki – Zwiedzanie Śródziemia 
 

3. Spotkania z książką: 
 
- Wieża czytelnicza – akcja promująca czytanie książek wśród dzieci w bibliotekach w Pysznicy, 
Jastkowicach i Kłyżowie 
 
- Kiermasz Książki – zorganizowany w bibliotece w Pysznicy 
 
- Wieczór Poezji Marzeny Drozdowskiej  
15 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pysznicy odbył się wieczór poezji promujący tomik 
wierszy pt. „Dotyk” autorstwa Marzeny Drozdowskiej.  
Przy blasku choinki, w pięknej świątecznej scenerii wszyscy obecni mieli okazję usłyszeć wybrane 
wiersze autorki, którym towarzyszyła piękna oprawa muzyczna.  
 

Zdjęcie 43 Wizyta przedszkolaków i głośne czytanie przez Wójta Gminy  Pysznica  Łukasza Bajgierowicza  
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4. Imprezy: 
 

- Tydzień bibliotek – Bajkozaczytani – znajdziesz nas w bibliotece: Głośne czytanie dzieciom 
połączone z zabawą, nauką elementów języka migowego oraz wizytą bajkowych postaci                               
w bibliotece: Kici-Koci, Smoka Novusia oraz Jednorożca 
- Światowy Dzień Pszczół – Spotkanie z przedszkolakami poprowadziła p. Anna Witkowska-Paleń - 
wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, a prywatnie współwłaścicielka pasieki pszczelej –                      
w programie spotkania były min. prezentacja bajek, sprzętu pszczelarskiego oraz pokazowego ula          
z rodziną pszczelą. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdjęcie 44 Wieczór poezji z Marzena Drozdowską 

Zdjęcie 45 Wizyta przedszkolaków i głośne czytanie 
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- Noc Bibliotek – Czytanie wzmacnia! Hobbit czyli tam i z powrotem. Podróż w krainę baśni i 
fantazji w literaturze – przystanek Biblioteka. Impreza połączona ze zwiedzaniem domu Hobbita, 
jaskini goblinów i skarbca w Samotnej Górze. Możliwość udziału w Escape Roomie- „Odkryj 
Śródziemie i znajdź Skarb”, sesji fotograficznej postaci ze Śródziemia, seansie filmowym, 
malowaniu twarzy, konkursie na najpiękniejszy baśniowy kostium postaci z książek J. R. R. Tolkiena. 
Uczestnicy spotkań DKK w Pysznicy nocowali w bibliotece. 
 
 
 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 46 Noc Bibliotek – Czytanie wzmacnia! Hobbit czyli tam i z powrotem. Podróż w krainę 
baśni i fantazji w literaturze – przystanek Biblioteka 

Zdjęcie 47 Domek Hobbita w bibliotece 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy znalazła się w elitarnym gronie dziesięciu bibliotek w 
Polsce nagrodzonych za organizację wyjątkowego wydarzenia w konkursie Nocy Bibliotek 2021 i 
Platona. W nagrodę biblioteka otrzymała pamiątkowy dyplom oraz czytnik Kindle. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.  Akcje i wydarzenia ogólnopolskie: 

 
Mała książka- Wielki człowiek – kontynuacja realizacji projektu 
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
- Przerwa na wspólne czytanie – udział biblioteki w akcji Kinder 
- „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” – Wizyta 3 grup dzieci                      
z Przedszkola w Pysznicy i Jastkowicach połączona z zabawami                            
i wizytą bajkowej postaci żółwia Franklina w bibliotece. 
 
- Narodowe Czytanie – Moralność Pani Dulskiej – Gabrieli 
Zapolskiej. W scenerii saloniku Dulskich poszczególne sceny 
utworu czytali mieszkańcy Pysznicy, Kłyżowa, Słomianej, 
Krzaków, Studzieńca i Jastkowic. 

 

Zdjęcie 48 Narodowe Czytanie - Moralność Pani Dulskiej 
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                                                                 Narodowe Czytanie – Moralność Pani Dulskiej 

6.  Akcje i wydarzenia lokalne: 
 
- Czytanie bez barier – usługa dla osób 
niepełnosprawnych – dowóz książek 
- Książka dla Seniora – zamawianie                         
i dostarczanie książek osobom 
starszym 
 
 

          
 
 
 
8. Wystawy: 
- 15 Rocznica śmierci księdza Jana Twardowskiego – tradycyjna wystawa książek, 
- Wystawa książek i rekwizytów: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”’ 
- Wystawa prac konkursowych: „Roboty Lema w krainie lodu” 
- Święta Wielkiej Nocy w literaturze i sztuce- wystawa książek i rekwizytów 
- Nie pamiętam tytułu, ale okładka była zielona – wystawa książek, 
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – wystawa nowości wydawniczych 
- 230 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja- wystawa książek  
- „Babcia i dziadek też się bawili. Zabawki wczoraj i dziś” – Wystawa przygotowana z okazji                    
Dnia Dziecka obejmująca m. in. Książki, unikatową, kolekcjonerską wystawę składów pociągów, 
modele autobusów PRL-u i inne zabawki 
- „Nie pamiętam tytułu, ale okładka była koloru żółtego” – wystawa książek 
- „Życie i twórczość C. K. Norwida w 200 rocznicę urodzin” – ścianki wystawiennicze 
- „Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej” – wystawa ścianki wystawiennicze 
- „Moralność Pani Dulskiej” i inne dzieła Gabrieli Zapolskiej -wystawa książek – gabloty 
- „Czytanie wzmacnia – Hobbit czyli tam i z powrotem. Podróż w krainę baśni i fantazji                                     
w literaturze. Przystanek Biblioteka” – Wystawa - ścianki wystawiennicze 
- Wystawa „Niepodległa w literaturze i unikatowych zbiorach Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Poszukiwaczy – Ocalić od zapomnienia” 
- „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza” – Wystawa książek 
- „ Magia Świąt Bożego Narodzenia” – Wystawa książek o tematyce świątecznej 
- „Święta Bożego Narodzenia w tradycji i literaturze – Ścianki wystawiennicze 
- „Kwiaty dla mamy” – Wystawa obrazów i akwarel  p. Stefanii Wójcik 
 

Zdjęcie 49 Wystawa obrazów i akwareli Stefani Wójcik 



  
 85 Raport o stanie Gminy Pysznica za rok 2021 

 

7.  Inne formy promocji: 
 
-  Wirtualna wystawa książek księdza Jana Twardowskiego w 15 rocznicę śmierci poety,  
- Wspomnienie o autorze: 235 Rocznica urodzin Wilhelma Karla Grimma - wystawa on-line 
- Wirtualna wystawa „Wyklęci w fotografii i literaturze” 
- Polskie zwyczaje i tradycje wielkanocne w literaturze – Wystawa on-line 
- Quiz dla dorosłych: Znajdziesz mnie w bibliotece 
- Quiz dla dzieci – Znajdziesz mnie w bibliotece 
- Wręczenie medalu „W dowód uznania” dla GBP w Pysznicy 
- „Matka, mamusia, mateńka w literaturze, sztuce i poezji” – Wystawa on-line 
- 100 rocznica urodzin R. Bratnego  - prezentacja multimedialna na stronie internetowej 
- 80 Rocznica urodzin G. Rosińskiego – grafika, malarza – wystawa komiksów  
 
8.  Klub Seniora   – we wrześniu 2021 roku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pysznicy powstał 
Klub Seniora. Spotkania odbywają się w bibliotece dwa razy w miesiącu. 
- październik – 2 spotkania Klubu Seniora w tym jedno: Warsztaty rękodzielnicze: 
 Zainspirowani naturą – wykonanie Lasu w szkle. 
- listopad – 2 spotkania Klubu Seniora – (spotkanie z policjantem P. Robertem Kotwicą                                 
z Komendy Powiatowej w Stalowej Woli w celu podniesienia świadomości seniorów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz Andrzejki w Klubie Seniora) 
-          grudzień – Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora 

  
 

    
 

Zdjęcie 50 Warsztaty Las w szkle w Klubie Seniora oraz Spotkanie z policjantem P. Robertem Kotwicą 

 

Zdjęcie 51 Spotkanie opłatkowe Klub Seniora 
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9. Warsztaty rękodzielnicze: „Tradycje w naszych domach” – rozwijanie świadomości i 
ekspresji kulturalnej w ramach projektu grantowego: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji 
LOWE w gminie Pysznica . Cykl 5 spotkań, na których wykonywano ozdoby choinkowe: 
bombki wykonywane różnymi technikami, bańki oraz ozdoby makramowe m. in. anioły      

Warsztaty rękodzielnicze w bibliotece 
 

10. Projekt „Zdrowo i aktywnie z kulturą w tle” w ramach IV edycji konkursu grantowego 
„Generacja 6.0” dedykowany Seniorom. Pozyskane środki w 2021 roku: 15000 zł. 
Realizacja od stycznia do czerwca 2022r. 
 

11.  Od czerwca 2021 r czytelnicy biblioteki mają możliwość korzystania z serwisu Legimi, bazy 
zawierającej ponad 60 000 e-booków i audiobooków. 

 
12. Medal „W dowód uznania” dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy oraz imienny dla 

dyrektora placówki 
  1 marca 2021 roku Gminna Biblioteki Publiczna w Pysznicy otrzymała Medal „W dowód 
uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Medal został 
przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  Otrzymała go Gminna 
Biblioteka Publiczna w Pysznicy oraz imiennie jej dyrektor. Listy gratulacyjne otrzymali również 
pracownicy biblioteki: Mieczysława Rębisz ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Justyna 
Marchut od Dyrektora placówki. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zdjęcie 52 Warsztaty rękodzielnicze: "Tradycje w naszych domach" 

Zdjęcie 53 Medal "W dowód uznania" dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy 
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XIII. 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: 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Pysznica w 2020 roku 

Nazwa  Funkcja / Stanowisko 

Koło Gospodyń Wiejskich "Kobiety Kobietom" z Pysznicy Prezes Anna Jabłońska - Bis  

Koło Gospodyń Wiejskich "Kłyżowianki" z Kłyżowa  Przewodnicząca Wioletta Mierzwa  

Koło Gospodyń Wiejskich „Jastkowianki” z Jastkowic Prezes Alicja Paździora 

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 Kamil Kuśmider  

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  

Lekkoatletyczna Akademia Marcina Nowaka Olimpijczyk.pl Prezes Piotr Brzyski  

SWAL w Gminie Pysznica Prezes Magdalena Bąk  

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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Stowarzyszenie Kulturalno Trzeźwościowe Arka Prezes Marek Banaczyk   

Fundacja "Polonia" Kłyżów Prezes Joanna Ceglińska 
Tabela 50 – Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Pysznica 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Rada Gminy Pysznica Uchwałą nr XXV/160/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku przyjęła 

„Program współpracy Gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 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 2021 roku:  

 

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 od 1 

marca do 20 grudnia 2021 r. 
54 000,00 64 285,66 10 285,66 

LZS „Bukowa 
Jastkowice” 

Upowszechnianie kultury fizycznej w 
zakresie piłki nożnej w Jastkowicach od 

1 marca do 20 grudnia 2021 r. 
59 000,00 61 376,84 2 376,84 

LZS „Herosi” Krzaki-
Słomiana 

Upowszechnianie kultury fizycznej w 
zakresie piłki nożnej w Krzakach i 

Słomianej od 1 marca do 20 grudnia 
2021 r. 

30 000,00 32 061,37 2 061,37 

LZS „Olimpia” 
Pysznica 

Upowszechnianie kultury fizycznej w 
zakresie piłki nożnej w Pysznicy od 1 

marca do 20 grudnia 2021 r. 
87 000,00 104 050,44 17 050,44 

Gminna Akademia 
Piłkarska „Talent” w 

Pysznicy 

Upowszechnianie kultury fizycznej w 
zakresie piłki nożnej wśród dzieci z 
gminy Pysznica od 1 marca do 20 

grudnia 2021 r. 

20 000,00 21 627,28 1 627,28 

Lekkoatletyczna 
Akademia Marcina 

Nowaka 
OLIMPIJCZYK.PL 

Wakacje na sportowo 3 000,00 3 500,10 500,10 
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Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi 

Jastkowickiej 
Dziedzictwo Ziemi Jastkowickiej 2 000,00 2 046,84 46,84 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

Szczególnej Troski 
„Nadzieja” 

Organizacja zajęć rehabilitacji ruchowej 
dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

sensorycznymi 
7 300,00 7 677,48 377,48 

Stowarzyszenie 
Kulturalno – 

Trzeźwościowe 
„Arka” w Pysznica 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym 

10 000,00 12 033,43 2 033,43 

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 

8 000,00  9 481,98 3 481,98 

FFL SMK Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw 10 000,00 20 170,00 10 170,00 

SUMA 290 300,00 338 311,42 50 011,42 
Tabela 51 – Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Pysznica w 2021 roku 

 

Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Pysznica, na realizację swoich celów statutowych, 

pozyskiwały również środki zewnętrzne. W 2021 roku była to w sumie kwota 56 083,00 zł. 

Nazwa podmiotu 

Wartość 
pozyskanego 

dofinansowania 
[zł] 

Źródło Przeznaczenie środków 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 
„Kobiety 

Kobietom” z 
Pysznicy 

8 208,00 zł 
Lasowiacka Grupa 

Działania 

 
Siedziba Koła wyposażona została w kuchenkę 

elektryczną, zmywarkę, ekspres do kawy, kociołek 
elektryczny, 2 szybkowary elektryczne, maszynę do 

popcornu i waty cukrowej. 
 
 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 
„Kobiety 

Kobietom” z 
Pysznicy 

4 800, 00 zł Działaj Lokalnie Zakup projektora i kijków do nordic – walking. 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 
„Kobiety 

Kobietom” z 
Pysznicy 

6 000,00 zł Inicjatywa lokalna 
Zakup sprzętu nagłaśniającego: 2 kolumny aktywne, 

mikser audio, kolumna aktywna mobilna. 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 

6 000,00 zł 
Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

Zakup garnków i naczyń.  
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„Kłyżowianki” z 
Kłyżowa 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 

„Kłyżowianki”                    
z Kłyżowa 

7 875.00 zł 
Lasowiacka Grupa 

Działania 
Zakup stołów, krzeseł i grilla. 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 

„Kłyżowianki”                  
z Kłyżowa 

4 400.00 zł FFL SMK 
Zakup namiotu i blendera. Organizacja warsztatów 

o zdrowym odżywianiu i pikniku z KGW 
Kłyżowianki. 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 

„Jastkowianki”                 
z Jastkowic 

4 000,00 zł 
Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

Zakup garnków i naczyń. 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 

„Jastkowianki”                 
z Jastkowic 

2 000.00 zł 
Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

Integracja Koła Gospodyń Wiejskich „Jastkowianki” 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi 

Jastkowickiej 
4 200,00 zł Działaj Lokalnie 

Zakup nagród w konkursie na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy, zakup produktów do 

przygotowania potraw tradycyjnych, przewóz osób 
do muzeum w Kolbuszowej,  bilety do Muzeum 

Kolbuszowa, obiad dla członków Zespołu 
Obrzędowego Jastkowianie, zakup papieru i tonera  

do drukarki. 

Gminny Zespół 
Sportowy „San” 

Kłyżów 

10 000,00 zł Program Klub 2021 Prowadzenie Akademii Piłkarskiej San. 

4 600,00 zł Działaj Lokalnie 
Pikniki rodzinne na rozpoczęcie i zakończenie 

wakacji 

Razem: 62 083,00 zł   
                  Tabela 52 – 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 54 KGW "Jastkowianki" z Jastkowic 
Zdjęcie 55 Lekkoatletyczna Akademia Marcina Nowaka 

OLIMPIJCZYK.PL 
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wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pysznica” realizowane przy pomocy Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – kwota dotacji 8 000 zł oraz działanie zmierzające do 

„Wspierania i rozwoju lokalnych inicjatyw” realizowane przez Fundację Fundusz Lokalny SMK z 

Zaleszan – kwota dotacji 10 000 zł. 

Przedsiębiorcy 
 

Na terenie Gminy Pysznica w 2021 roku działało 386 przedsiębiorców, którzy w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mieli status „Aktywny”  a 28 zakończyło swoją 

działalność – dane według głównego miejsca wykonywania działalności. 

W 2021 roku wydano 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 14 dotyczyło możliwości 

sprzedaży w sklepie a 3 w lokalach gastronomicznych. Na terenie gminy istnieje 17 punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy), 

oraz 5 punktów przeznaczonych do spożycia alkoholu w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).  

 

XIV. TRANSPORT LOKALNY 
 

Zadanie publiczne dotyczące lokalnego transportu zbiorowego Gmina Pysznica powierzyła na 

podstawie porozumienia międzygminnego nr ITP.-VIII.031.3.2016.PK z dnia 28 grudnia 2016 roku 

Gminie Stalowa Wola.  

Wydatki związane z lokalnym transportem w Gminie Pysznica, w 2021 roku, wyniosły 332 

698,14 zł w rozbiciu jak poniżej: 

 312 381,93 zł – Zakład Komunikacji Miejskiej w Stalowej Woli (MZK) 

 20 316,21 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 99 przystanków autobusowych: 2 w ciągu drogi 

wojewódzkiej, 82 w ciągu dróg powiatowych oraz 15 w drogach publicznych i wewnętrznych 

będących własnością gminy. 

 

XV. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY 
 

Policja 
 

Teren Gminy Pysznica  jest nadzorowany przez funkcjonariuszy Posterunku Policji   
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w Pysznicy  –  KPP Stalowa Wola, w którym przewidziany jest stan etatowy 1+5 funkcjonariuszy. 

Posterunek Policji w Pysznicy, podlegający Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli 

w 2021r.  realizował zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców gminy, oraz 

dotyczące utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na jej terenie                                                      

a w szczególności: 

 egzekwowanie przestrzegania określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku                    

z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa SARS COV2 

 skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie 

uciążliwych dla społeczności lokalnych, 

 rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej, 

 skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw kryminalnych, 

 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych funkcjonariuszy Policji, 

 utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji. 

 

Ogólna liczba przestępstw popełnionych na terenie gminy Pysznicy w latach 2020-2021 

oraz wskaźnik wykrywalności : 

 2020 rok stwierdzono 49 przestępstw, wykryto 33 , wskaźnik wykrywalności 67,35 % 

 2021 rok stwierdzono 56 przestępstw, wykryto 39, wskaźnik wykrywalności 69,64 % 

 

W roku 2021 na terenie gminy Pysznica miało miejsce: 

 10 wypadków drogowych – o 2 więcej niż w roku 2020 

 52 kolizje drogowe – o 12 więcej niż w roku 2020 

 1 przestępstwo w kategorii bójka i pobicie - 1 przestępstwo w 2020 r. 

 1 przestępstwo w kategorii uszczerbek na zdrowiu (art. 157§1 kk) - 3 przestępstwa w 2020 r. 

 6 przestępstw w kategorii kradzież cudzej własności - 10 przestępstw w 2020 r. 

 7  przestępstw w kategorii kradzież z włamaniem - 6 przestępstw w 2020 r. 

 1 przestępstwo w kategorii rozboje, kradzieże rozbójnicze i wymuszenia - 0 przestępstw w 

2020 r. 

 5  przestępstw w kategorii uszkodzenie mienia - 2 przestępstwa w 2020 r. 

 5 przestępstw w kategorii znęcanie nad rodziną - 2 przestępstwa w 2020 r. 

 6 przestępstw w kategorii z ustawy o narkomanii - 3 przestępstwa w 2020 r. 

 18 przestępstw w kategorii przestępstwa drogowe - 19 przestępstw w 2020 r. 

 13 przestępstw w kategorii prowadzenie poj. w stanie nietrzeźwości w ruchu drogowym - 13 

przestępstw w 2020 r. 

 

Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Pysznica  kształtuje się na dobrym poziomie. 

Zwiększyła się liczba przestępstw, ale poprawił się wskaźnik ich wykrywalności, w stosunku do 

roku 2020. 

Większa liczba przestępstw spowodowana jest rozwojem gminy, dużą ilością nowo 

wybudowanych, niezamieszkałych domów. Niewykrywanie  sprawców kradzieży spowodowane 

jest między innymi późnymi zgłoszeniami i brakiem możliwości ustalenia czasu zdarzenia. 
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Innym problemem jest wysoka liczba osób nadużywających alkohol wśród mieszkańców gminy, 

co przekłada się na dużą liczbę skierowań na leczenie odwykowe, oraz prowadzone sprawy 

dotyczące znęcania nad rodziną. 

 

 

 

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PRACY PREWENCYJNEJ: 

 

        W 2021 r. przeprowadzono 93 postępowań o wykroczenia (92 w 2020 r. )                                        

Z tego skierowano 23 wniosków o ukaranie (23 w 2020 r. )w tym. : 

1. z art. 87§1 kodeksu wykroczeń – (nietrzeźwy kierujący poj. mech) - 3 

2. z art. 51§1 i 2 kodeksu wykroczeń – (zakłócenie ładu i porządku) - 2 

3.  art. 140 kodeksu wykroczeń – (nieobyczajny wybryk) - 3 

4. z art. 54 kodeksu wykroczeń – (naruszenie przepisów porządkowych) - 1 

5. z art. 86§2 kodeksu wykroczeń – (zagrożenie bezpieczeństwa w RD w stanie nietrzeźwym)-0 

6. z art. 116§1 kodeksu wykroczeń – (nie przestrzeganie zakazów/nakazów dot. pandemii) – 3 

7. z art.65kodeksu wykroczeń – (fałszywy alarm, niepotrzebna czynność organu) – 0 

 

 Policjanci z PP w Pysznicy nałożyli 71 mandatów karnych - ogółem za wszystkie wykroczenia 

W 2021 r. zrealizowano 23 nakazy doprowadzenia osób do Zakładów Opieki Zdrowotnej 

dotyczących leczenia odwykowego, nakazy doprowadzenia do Zakładu Karnego, nakazy 

doprowadzenia do biegłych psychiatrów dot. określenia stanu psychicznego, alkoholizmu i nakazy 

doprowadzenia do Sądu, Prokuratury i jednostek Policji. 

Przeprowadzono łącznie 655 interwencji   (995 w 2020 r.) w tym 187 domowych (168                       

w 2020r.) 

Założono 15 formularzy Niebieskiej Karty, w tym 13 nowych procedur (11 formularzy w 2020). 

Rok 2021r. podobnie jak poprzedni praktycznie we wszystkich dziedzinach życia został 

zdominowany przez pandemię koronawirusa w całym kraju. Policjanci Posterunku Policji w Pysznicy  

w roku 2021 realizowali czynności dot. przestrzegania warunków odbywania kwarantanny i izolacji 

domowej w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dziennie dokonywano od kilkunastu do kilkuset 

kontroli osób zobowiązanych do przestrzegania kwarantanny i izolacji domowej w zależności od 

danych  przekazywanych codziennie z systemu EWP do jednostek Policji. W okresie lata i jesieni 

kontrola przestrzegania kwarantanny dominowała obowiązki funkcjonariuszy, którzy byli również 

wspomagani przez policjantów z KPP Stalowa Wola.   

 

REALIZACJA ZADAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK W RUCHU 

DROGOWYM: 
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W omawianym okresie  2021 roku wydarzyło się : 

- 10 wypadków drogowych, (8 w 2020 r.) 

- 52 kolizje drogowe (40 w 2020 r.) 

Zadaniem, jakie zaplanowano na 2021r. w zakresie bezpieczeństwa i porządku  w ruchu 

drogowym na drogach Gminy Pysznica było ograniczenie wypadków drogowych i liczby kierujących 

w stanie nietrzeźwości. Zadania te realizowano przy udziale funkcjonariuszy Policji z Wydziału  

Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.                                                                                                                   

W celu ograniczenia zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży odbyły się spotkania 

w szkołach na temat bezpieczeństwa. 

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 2020 r. Liczba wyjazdów w 2021 r. 

OSP Jastkowice 34 39 

OSP Kłyżów 32 33 

OSP Pysznica 75 54 

OSP Studzieniec 13 10 
Tabela 53 – Ilość wyjazdów jednostek z terenu Gminy Pysznica w latach 2020 / 2021 

 

 

W 2021 roku na terenie Gminy Pysznica odnotowano łącznie 30 pożarów z czego 7 dotyczyło 

obiektów mieszkalnych, środków transportu 3, obiektów produkcyjnych 2, aż 15 upraw rolnych,                              

a 3 z innych przyczyn, miejscowe zagrożenia to 96 zdarzeń. Wskaźniki z roku 2021 są porównywalne 

z latami ubiegłymi. Wśród przyczyn powstawania pożarów wymienia się: nieostrożność osób 

dorosłych w posługiwaniu się  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.) 
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Wykres 20 – Liczba pożarów na terenie gminy w 2021 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.  

Przy współpracy z Samorządem inwestowane są środki w sprzęt ratowniczy, uzbrojenie 

osobiste strażaków oraz zakup nowych wozów bojowych i modernizację strażnic jednostek OSP w 

gminie. 

Wydatki na ekwiwalenty za 2021 rok to 18.111,20 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 

57.280,68 zł.  

Rozbudowa remizy w Studzieńcu wydatek - 151.360,72 zł, termomodernizacja remizo-

świetlicy w Kłyżowie – wydatek 824.732,79 zł. 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego VOLVO FL280 GBA 3/16 dla Jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Studzieńcu – wydatek 781 665,00 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 

zarządzania kryzysowego. 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 2021 roku główny nacisk został 

położony m.in.: na walkę z pandemią koronawirusa. 

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 2021 roku zostało wydanych 40 decyzji nakładających 

świadczenia rzeczowe i osobiste. W  2021 roku do kwalifikacji wojskowej wezwanych zostało 171 

osób z roczników 1997-2002, z czego na wezwanie wstawiło się 130 osób.  

 

XVI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY PYSZNICA 
 

W 2021 roku Rada Gminy Pysznica obradowała na 11 sesjach zwyczajnych i 2 sesjach 

nadzwyczajnych, podczas których podjęła 106 uchwał. Ich szczegółowy opis przedstawia poniższe 

zestawienie: 

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Pysznica w 2021 roku 

Lp. 
Numer uchwały    

data podjęcia 
Przedmiot uchwały Termin wykonania 

1. 
Uchwała Nr 

XXVIII/195/2021              
 z dn. 3 lutego 2021 

w sprawie uchwalenia 
"Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 

lata 2021 – 2023”, będących w posiadaniu 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w 

Pysznicy 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

2. 
Uchwała Nr 

XXVIII/196/2021              
 z dn. 3 lutego 2021 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości gruntowych położonych 
w miejscowości Krzaki na rzecz Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

3. 
Uchwała Nr 

XXVIII/197/2021              
 z dn. 3 lutego 2021. 

w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

4. 
Uchwała Nr 

XXVIII/198/2021              
 z dn. 3 lutego 2021 

sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 
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5. 
Uchwała Nr 

XXVIII/199/2021              
 z dn. 3 lutego 2021 

w sprawie zmian w uchwale  
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

6. 
Uchwała Nr 

XXVIII/200/2021              
 z dn. 3 lutego 2021 

w sprawie zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

7. 
Uchwała Nr 

XXIX/201/2021 
z dn. 3 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnym oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica 
w 2021 roku” 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

8. 
Uchwała Nr 

XXIX/202/2021 
z dn. 3 marca 2021 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 

XXIX/203/2021 
z dn. 3 marca 2021 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 

XXIX/204/2021 
z dn. 3 marca 2021 r. 

sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w 
ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

11. 
Uchwała Nr 

XXIX/205/2021 
z dn. 3 marca 2021 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 

XXIX/206/2021 
z dn. 3 marca 2021 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 

XXIX/207/2021 
z dn. 3 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

14. 
Uchwała Nr 

XXIX/208/2021 
z dn. 3 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

15. 

Uchwała Nr 
XXX/209/2021        

z dn. 21 kwietnia 2021 
r. 

w sprawie przyjęcia 
sołectwa Sudoły do „Podkarpackiego Programu 

Odnowy Wsi na lata 2021-2025” 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

16. 

Uchwała Nr 
XXX/210/2021        

z dn. 21 kwietnia 2021 
r. 

w sprawie przyjęcia 
,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Sudoły 

na lata 2021-2025" 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

17. 

Uchwała Nr 
XXX/211/2021        

z dn. 21 kwietnia 2021 
r. 

w sprawie przystąpienia 
do realizacji grantu w ramach projektu 

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

uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 
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18. 

Uchwała Nr 
XXX/212/2021        

z dn. 21 kwietnia 2021 
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 

19. 

Uchwała Nr 
XXX/213/2021        

z dn. 21 kwietnia 2021 
r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap 

III” 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

20 

Uchwała Nr 
XXX/214/2021        

z dn. 21 kwietnia 2021 
r. 

w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

21. 

Uchwała Nr 
XXX/215/2021        

z dn. 21 kwietnia 2021 
r 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

22. 

Uchwała Nr 
XXX/216/2021        

z dn. 21 kwietnia 2021 
r 

w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

23. 
Uchwała Nr 

XXXI/217/2021         
z dn. 26 maja 2021 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 

24. 
Uchwała Nr 

XXXI/218/2021         
z dn. 26 maja 2021 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 

25. 
Uchwała Nr 

XXXI/219/2021         
z dn. 26 maja 2021 r. 

sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego 
do kąpieli pod nazwą „NASZE PIASKI I” 

Uchwała wchodzi wżycie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

26. 
Uchwała Nr 

XXXI/220/2021         
z dn. 26 maja 2021 r. 

sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego 
do kąpieli pod nazwą „NASZE PIASKI II” 

Uchwała wchodzi wżycie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

27. 
Uchwała Nr 

XXXI/221/2021         
z dn. 26 maja 2021 r 

w sprawie dopłat dla 
wybranych taryfowych grup odbiorców usług 

określonych w taryfach dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i ma 

zastosowanie od dnia 18 maja 
2021 r. 

28. 
Uchwała Nr 

XXXI/222/2021         
z dn. 26 maja 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

29. 
Uchwała Nr 

XXXI/223/2021         
z dn. 26 maja 2021 r. 

w sprawie zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 
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30. 

Uchwała Nr 
XXXII/224/2021         

z dn. 25 czerwca 2021 
r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Pysznica wotum zaufania 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

31. 

Uchwała Nr 
XXXII/225/2021         

z dn. 25 czerwca 2021 
r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy 

Pysznica za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

32. 

Uchwała Nr 
XXXII/226/2021         

z dn. 25 czerwca 2021 
r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica 
absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

33. 

Uchwała Nr 
XXXII/227/2021         

z dn. 25 czerwca 2021 
r. 

w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Pysznica” 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

34. 

Uchwała Nr 
XXXII/228/2021         

z dn. 25 czerwca 2021 
r. 

w sprawie wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 
za 

okres trzech miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających dzień złożenia wniosku 

Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 
i wchodzi 

w życie od dnia 1 lipca 2021 r. 

35. 

Uchwała Nr 
XXXII/229/2021         

z dn. 25 czerwca 2021 
r. 

w sprawie zmian w uchwale  
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

36. 

Uchwała Nr 
XXXII/230/2021         

z dn. 25 czerwca 2021 
r. 

w sprawie zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

37. 
Uchwała Nr 

XXXIII/231/2021         
z dn. 28 lipca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Pysznica” 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

38. 
Uchwała Nr 

XXXIII/232/2021         
z dn. 28 lipca 2021 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 

39. 
Uchwała Nr 

XXXIII/233/2021         
z dn. 28 lipca 2021 r. 

w sprawie szczegółowych 
zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania 

terminu spłaty lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie Pysznica i 
jej jednostkom organizacyjnym oraz w sprawie 

niedochodzenia należności z tytułu 
rekompensaty za koszty odzyskiwania należności 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

i obowiązuje do dnia 30 
czerwca 2024 roku 

40. 
Uchwała Nr 

XXXIII/234/2021         
z dn. 28 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale  
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

41. 
Uchwała Nr 

XXXIII/235/2021         
z dn. 28 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 
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42. 
Uchwała Nr 

XXXIV/236/2021 
z dn. 6 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale  
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

43. 
Uchwała Nr 

XXXIV/237/2021 
z dn. 6 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

44. 

Uchwała Nr 
XXXV/238/2021 
z dn. 15 września 

2021r. 

w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

45. 

Uchwała Nr 
XXXV/239/2021 
z dn. 15 września 

2021r. 

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 

46. 

Uchwała Nr 
XXXV/240/2021 
z dn. 15 września 

2021r. 

w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

47. 

Uchwała Nr 
XXXV/241/2021 
z dn. 15 września 

2021r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Pysznica na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

48. 

Uchwała Nr 
XXXV/242/2021 
z dn. 15 września 

2021r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

49. 

Uchwała Nr 
XXXVI/243/2021 

z dn. 6 października 
2021r 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Pysznica na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

50. 

Uchwała Nr 
XXXVI/244/2021 

z dn. 6 października 
2021r. 

w sprawie  
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy. 

51. 

Uchwała Nr 
XXXVII/245/2021 

z dn. 29 października 
2021r. 

w sprawie  
utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na 

terenie Gminy Pysznica i jego połączenia z 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 grudnia 2021 r. 

52. 

Uchwała Nr 
XXXVII/246/2021 

z dn. 29 października 
2021r. 

w sprawie  
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Gminie 
Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

53. 

Uchwała Nr 
XXXVII/247/2021 

z dn. 29 października 
2021r. 

w sprawie zmiany 
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 grudnia 2021 r. 

54. 

Uchwała Nr 
XXXVII/248/2021 

z dn. 29 października 
2021r. 

w sprawie  
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości gruntowych położonych w 

miejscowości Jastkowice na rzecz Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

55. 

Uchwała Nr 
XXXVII/249/2021 

z dn. 29 października 
2021r. 

w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa na 

terenie Gminy Pysznica na rok szkolny 2021/2022 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 
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Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

56. 

Uchwała Nr 
XXXVII/250/2021 

z dn. 29 października 
2021r. 

w sprawie  
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 

obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2022 

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 

2022 r. 

57. 

Uchwała Nr 
XXXVII/251/2021 

z dn. 29 października 
2021r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Pysznica na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

58. 

Uchwała Nr 
XXXVII/252/2021 

z dn. 29 października 
2021r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

59. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/253/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie uchwalenia 
Programu współpracy gminy Pysznica z 
organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2022 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy 

w Pysznicy 

60. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/254/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 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  

Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 
i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 
2022 r. 

61. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/255/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

zmieniająca uchwałę 
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 z dniem 1 stycznia 
2022 r. 

62. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/256/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

63. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/257/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia VI zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

64. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/258/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

65. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/259/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany 

Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 
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66. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/260/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Krzaki-1" 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

67. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/261/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Ziarny" 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

68. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/262/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Brandwica-1" 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

69. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/263/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Podborek" 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

70. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/264/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy 

71. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/265/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego 
i wyrażenie zgody na dzierżawę na okres 
dłuższy niż 3 lata części nieruchomości 

położonej w Kłyżowie 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy 

72. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/266/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego 
i wyrażenie zgody na dzierżawę na okres 
dłuższy niż 3 lata części nieruchomości 

położonej w Jastkowicach 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy 

73. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/267/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Pysznica oraz 

Jastkowice 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

74. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/268/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Jastkowice 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

75. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/269/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej udzielenia w 2021 roku 

pomocy 
finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na 

realizację zadania publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

76. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/270/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej udzielenia w 2021 roku 

pomocy 
finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na 

realizację zadań publicznych 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

77. 
Uchwała Nr 

XXXVIII/271/2021 
z dn. 24 listopada  

uchylająca uchwałę 
w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy 

finansowej 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 
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2021 r. dla Powiatu Niżańskiego na realizację zadania 
publicznego 

78. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/272/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego 

sfinansowania w 2022 r. zadania pn. 
„Opracowanie 

dokumentacji na budowę żłobko - przedszkola w 
miejscowości Pysznica” 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

79. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/273/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Pysznica na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

80. 

Uchwała Nr 
XXXVIII/274/2021 
z dn. 24 listopada  

2021 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

81. 

Uchwała Nr 
XXXIX/275/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 r. 

w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2022-2024 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2022 r. 

82. 

Uchwała Nr 
XXXIX/276/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 r. 

w sprawie uchwalenia 
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Pysznica 
na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 

83. 

Uchwała Nr 
XXXIX/277/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 r. 

w sprawie uchwalenia IV 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

84. 

Uchwała Nr 
XXXIX/278/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

terenów usług sportu i rekreacji w Pysznicy 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 

85. 

Uchwała Nr 
XXXIX/279/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 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 

86. 

Uchwała Nr 
XXXIX/280/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 r. 

w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

87. 

Uchwała Nr 
XXXIX/281/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 r. 

w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

88. 

Uchwała Nr 
XXXIX/282/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 r. 

w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

89. 

Uchwała Nr 
XXXIX/283/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 r. 

w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 
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Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

90. 

Uchwała Nr 
XXXIX/284/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 r. 

w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

91. 

Uchwała Nr 
XXXIX/285/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 r. 

w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Jastkowice 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

92. 

Uchwała Nr 
XXXIX/286/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

93. 

Uchwała Nr 
XXXIX/287/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 r. 

w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i ma 

zastosowanie od dnia 1 
sierpnia 2021 r. 

94. 

Uchwała Nr 
XXXIX/288/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia diet radnych Gminy Pysznica i 

sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2022 r. 

95. 

Uchwała Nr 
XXXIX/289/2021 
z dn. 15 grudnia  

2021 r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia zasad i wysokości 

przysługujących diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych dla sołtysów Gminy 

Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2022 r. 

96. 

Uchwała Nr 
XL/290/2021 

z dn. 29 grudnia  
2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych na 2022 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2022 r. 

97. 

Uchwała Nr 
XL/291/2021 

z dn. 29 grudnia  
2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 

rok 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2022 r. 

98. 

Uchwała Nr 
XL/292/2021 

z dn. 29 grudnia  
2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Jastkowice 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

99. 

Uchwała Nr 
XL/293/2021 

z dn. 29 grudnia  
2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

100. 

Uchwała Nr 
XL/294/2021 

z dn. 29 grudnia  
2021 r. 

w sprawie wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego 

2021 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

101. 

Uchwała Nr 
XL/295/2021 

z dn. 29 grudnia  
2021 r. 

w sprawie udzielenia w 2022 
roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania 
publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

102. 

Uchwała Nr 
XL/296/2021 

z dn. 29 grudnia  
2021 r. 

w sprawie udzielenia w 2022 
roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania 
publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 
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103. 

Uchwała Nr 
XL/297/2021 

z dn. 29 grudnia  
2021 r. 

w sprawie udzielenia w 2022 
roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

104. 

Uchwała Nr 
XL/298/2021 

z dn. 29 grudnia  
2021 r. 

w sprawie udzielenia w 2022 
roku pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego 

na realizację zadania publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 

105. 

Uchwała Nr 
XL/299/2021 

z dn. 29 grudnia  
2021 r. 

w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2022 r. 

106. 

Uchwała Nr 
XL/300/2021 

z dn. 29 grudnia  
2021 r. 

Uchwała budżetowa Gminy 
Pysznica na 2022 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2022 r. i 

podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 
oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy. 
Tabela 54 - Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Pysznica w 2020 roku 

 

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 2021 

roku” 

Uchwała nr 
XXIX/201/2021 

 z dnia  
3 marca   
2021 r. 

Celem programu jest: 
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy 
Pysznica; 
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 
3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w 
stosunku do zwierząt. 
2. Program obejmuje realizację następujących zadań: 
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku; 
2) zapewnienie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich 
dokarmianie; 
3) odławianie zwierząt bezdomnych; 
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 
5) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych; 
6) usypianie ślepych miotów 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla 
zwierząt gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

,,Sołecka 
Strategia 
Rozwoju 

Sołectwa Sudoły 
na lata 2021-

2025" 

Uchwała nr 
XXX/210/2021 

z dnia  
21 kwietnia 

2021 r.   

Celem Programu jest: 
- Ochrona miejsc historycznych i zasobów kulturowych 
- Kultywowanie tradycji 
- Utworzenie muzeum jako miejsca pamięci miejscowości 
- Zachowanie własnej tożsamości  
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
- Podniesienie poziomu integracji mieszkańców 
- Rozwój małej przedsiębiorczości 
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- Rozwój rolnictwa 
- Aktywizacja mieszkańców 

„Program 
współpracy 

Gminy Pysznica z 
organizacjami 

pozarządowymi i 
innymi 

podmiotami 
prowadzącymi 

działalność 
pożytku 

publicznego na 
rok 2022” 

Uchwała nr 
XXXVIII/253/ 

2021  
z dnia               

24 listopada 
2021 r. 

Celem Programu jest: 
- aktywizacja społeczności lokalnej poprzez działania w sferze 
kultury fizycznej, upowszechniania tradycji 
kulturowej, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji ekologicznej, 
- tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji 
pozarządowych, powstawania nowych 
organizacji oraz wspierania i rozwoju lokalnych inicjatyw, 
- współpraca sektora pozarządowego i społeczności lokalnej w 
kreowaniu polityki społecznej i gospodarczej 
gminy Pysznica, 
- integracja społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi, 
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
- promocja i organizacji wolontariatu, 
- realizacja inicjatyw związanych z wdrażaniem Strategii Rozwoju 
Gminy Pysznica na lata 2016-2022. 

„Program 
Ochrony 

Środowiska dla 
Gminy Pysznica 
na lata 2021 - 

2024 z 
perspektywą do 

roku 2028” 

Uchwała nr 
XXXIX/276/2021 

z dnia  
15 grudnia  

2021 r. 

Celem Programu jest: 
- ochrona przyrody i krajobrazu 
- ochrona lasów i gleb 
- ochrona zasobów kopalin i powierzchni ziemi 
- poprawa jakość wód i stosunki wodne oraz ochrona wód 
powierzchniowych i podziemnych 
- ochrona powietrza i zmiany klimatu 
- ochrona przed hałasem 
- zmniejszenia zużycia energii 

„Gminny 
Program 

Profilaktyki i 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych na 

2022 rok” 

Uchwała nr 
XL/290/2021 

z dnia 
29 grudnia 

2021 r. 

Celem Programu jest: 
- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alkoholu. 
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie. 
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 
- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
-  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w 
charakterze oskarżyciela publicznego. 

 
 
 
 
 
 
 

„Gminny 
Program 

Przeciwdziałania 
Narkomanii na 

2022 rok” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Uchwała nr 
XL/291/2021 z 

dnia  

Celem Programu jest: 
- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych 
uzależnieniem. 
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii 
pomocy psychologicznej i prawnej. 
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 
narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także na 
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach 
pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
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29 grudnia  
2021 r. 

 
 

- Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii. 
- Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób 
uzależnionych, dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i 
integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z 
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
 
Tabela 55 – Programy i strategie 

 

XVII. PODSUMOWANIE 
 

Serdecznie dziękujmy za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Pysznica za 2021 rok. 

Mamy nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał najważniejsze informacje 

związane z funkcjonowaniem Naszej Małej Ojczyzny. Treści zamieszczone w tym dokumencie 

obrazują także to, jak dużą dynamiką cechuje się dziś życie samorządowe i jak wiele zróżnicowanych 

czynników je kształtuje.  

Wyrażamy głęboką nadzieję, że lektura raportu zachęciła Państwa do dyskusji, zgłaszania 

propozycji i pomysłów mających na celu dalszy rozwój Gminy Pysznica. Mając na uwadze stały 

rozwój oraz dalsze podnoszenie standardu życia mieszkańców, zapraszamy do debaty oraz 

wspólnych rozmów. Gorąco namawiamy także do aktywnego uczestnictwa w życiu sołectw, jak 

również do udziału w spotkaniach wiejskich, wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych, 

organizowanych przez urząd, sołectwa, jednostki organizacyjne i stowarzyszenia. 

Wspólnie zmieniamy na lepsze życie naszej lokalnej społeczności przy udziale środków 

własnych oraz zewnętrznych. Jak widać rok 2021 był kolejnym rokiem, który przyniósł zmiany w 

każdej miejscowości, dzięki czemu Nasza Gmina to coraz lepsze „miejsce do życia”.  

 

 
 

XVIII. KALENDARIUM WYDARZEŃ 
 

 

Rok 2021 podobnie jak poprzedni był rokiem licznych ograniczeń i obostrzeń pandemicznych, 

co spowodowało również zmniejszenie ilości uroczystości w Gminie Pysznica. Poniższa tabela 

zawiera kalendarium imprez, które udało się przeprowadzić z zachowaniem zasad sanitarnych. 
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Obchody 3 Maja 

  

 

 

W tym roku podobnie jak w u biegłym obchody 

uroczystości 3- majowych miały charakter 

symboliczny. Wójt Gminy Pysznica – Łukasz 

Bajgierowicz, Przewodniczący Rady Gminy 

Pysznica – Krzysztof Skrzypek oraz Zastępca 

Wójta – Witold Pietroniec złożyli kwiaty przed 

Krzyżem na placu kościelnym, przed Krzyżem 

Grunwaldzkim w Pysznicy oraz przed 

pomnikiem na cmentarzu parafialnym                         

w Jastkowicach. Została odprawiona uroczysta 

Msza Święta za Ojczyznę w kościele 

parafialnym w Pysznicy pod przewodnictwem 

księdza proboszcza Andrzeja Maczugi                     

z udziałem władz samorządowych. Poprzedzała 

ją część artystyczna w wykonaniu Grupy 

Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego 

"Wrzesień 1939" z Jastkowic. 

 

 

32 Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

26   23 czerwca przez Gminę Pysznica przejeżdżał 

32 Międzynarodowy Wyścig Kolarski 

"Solidarności" i Olimpijczyków Pabianice - 

Stalowa Wola. W Pysznicy przy budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej znajdował się 

LOTNY FINISZ. 
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Piknik Rodzinny w Kłyżowie 

  

 

 

       

 

 

 1    

 

 

1     1 sierpnia odbył się Piknik Rodzinny                     

w Kłyżowie. Jednym z wielu ciekawych 

punktów programu był mecz oldbojów: San 

Kłyżów vs. Reprezentacja Gminy Pysznica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Dożynki w Jastkowicach 

 

  

        

 

 

 

 

       Uroczystość Matki Bożej Zielnej 15 sierpnia     

w Jastkowicach na placu przy kościele 

parafialnym, odbyły się dożynki pod hasłem 

„Kontynuujemy tradycję naszych przodków”. 

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta      

z poświęceniem wieńców dożynkowych i ziół     

a jedną z atrakcji była inscenizacja 

„Wspomnienie Seniora” w wykonaniu Zespołu 

„Jastkowianie”. 
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Piknik Rodzinny w Sudołach 

   

 

 

 

 

 

 

21 sierpnia w Sudołach odbył się kolejny Piknik 

Rodzinny. Na mieszkańców czekały liczne 

atrakcje. Przybyli goście mogli obejrzeć min. 

pojedynek w piłce nożnej Żonaci vs. 

Kawalerowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turniej o Puchar Wójta Gminy Pysznica 

          

 

 

2       

 

 

 

 

 

2     28 sierpnia na stadionie w Pysznicy odbył się 

Turniej o Puchar Wójta Gminy Pysznica 

organizowany przez Gminną Akademię 

Piłkarską TALENT. 
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Piknik Rodzinny w Pysznicy 

  

 

       

 

 

 

        

 

 

 

2     29 sierpnia odbył się Piknik Rodzinny w 

Pysznicy. W części artystycznej zaprezentowali 

się min. wokaliści Warsztatów Wokalnych 

„Nutka” oraz Zespół Taneczny „KIK” z Domu 

Kultury w Pysznicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy Bieg Miejscami Pamięci Kochany 2021 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

4     4 września w Kochanach odbył się Pierwszy 

Bieg Miejscami Pamięci.  

       Licznie przybyli zawodnicy pokonali niełatwy, 

dziesięciokilometrowy dystans wśród lasów 

janowskich, mijając szczególne miejsca 

upamiętniające różne wydarzenia wojenne.  
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Uroczyste obchody uczczenia 82 rocznicy śmierci kaprala Franciszka Dziuby 

  

 

 

 

 

 

5 września odbyły się w Jastkowicach uroczyste 

obchody uczczenia 82 rocznicy śmierci kaprala 

Franciszka Dziuby. W czasie pierwszej części 

uroczystości zostały złożone kwiaty pod tablicą 

upamiętniającą kaprala. Druga część 

stanowiła Msza Św. zakończona  koncertem 

pieśni patriotycznych Grupy Rekonstrukcyjnej 

Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” i 

Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej. 

 

 

 

 

Narodowe Czytanie w Pysznicy 

 

 

 

 

 

 

 

4 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Pysznicy miało miejsce pierwsze Narodowe 

Czytanie. Lekturą tegorocznej jubileuszowej 

edycji tego wydarzenia była „Moralność Pani 

Dulskiej”. 



  
 113 Raport o stanie Gminy Pysznica za rok 2021 

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w PSP w Kłyżowie 

  

  

 

 

 

 

 

19 września w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Kłyżowie odbyła się uroczystość odsłonięcia 

tablicy pamiątkowej, upamiętniającej dzień 

beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego- Patrona Szkoły. Po 

dziękczynnej Mszy Św. rozpoczęła się część 

artystyczna „ Zwycięża, kto miłuje…”, 

przygotowana przez uczniów i nauczycieli PSP 

w Kłyżowie. 

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego Jednostce OSP w Studzieńcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 września odbyło się uroczyste przekazanie 

nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Studzieńcu. Uroczystość była również okazją 

do nadania odznaczeń zasłużonym strażakom. 
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79 rocznica pacyfikacji wsi Kochany 

   

 

 

 

 

 

26 września w 79 rocznicę pacyfikacji wsi 

Kochany  przy zabytkowym cmentarzu 

wojennym, odbyły się uroczystości 

upamiętniające to wydarzenie. Wzniosłości 

całej uroczystości dodał koncert i oprawa 

muzyczna, przygotowane przez Strażacką 

Orkiestrę Dętą z Grodziska Dolnego i Grupę 

Rekonstrukcyjną Żołnierzy Wojska Polskiego 

Wrzesień 1939 z Jastkowic. 

 

 

 

 

 

 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 października w Domu Kultury w Pysznicy 

odbył się jubileusz 50-lecia pożycia 

małżeńskiego, który w 2021 roku obchodziło 

26 par małżeńskich. Świętujący jubileusz 

zostali uhonorowani dyplomami i Medalami 

„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 

 

 

 

 

 

 

 

Obchody 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w PSP Krzaki 
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10 listopada uroczyste obchody 103 Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się w 

kościele parafialnym w Krzakach, gdzie została 

odprawiona Msza Święta, a następnie w 

Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła 

Białego odbyła się wieczornica pod hasłem 

„Była, jest i będzie…droga do wolności” 

 

 

 

 

 

 

 

Obchody 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Pysznicy 

   

 

 

 

 

 

 

11 listopada był kolejnym dniem, w którym 

świętowaliśmy w naszej gminie Niepodległość 

Polski. Złożono wieńce w miejscach pamięci 

znajdujących się na terenie gminy, a po 

południu odbył się koncert dla Niepodległej w 

wykonaniu artystów z Domu Kultury, który 

zakończył się wspólnym śpiewaniem pieśni 

patriotycznych przy ognisku. 
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Obchody 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w kościele parafialnym w Pysznicy 

  

 

 

 

 

 

 

14 listopada dla uczczenia 103 rocznicy 

Odzyskania Niepodległości w kościele 

parafialnym w Pysznicy została odprawiona 

uroczysta Msza Św. za Ojczyznę. Po niej odbył 

się koncert „NIE GRAŁY IM SURMY” w 

wykonaniu Chóru Grupy Rekonstrukcyjnej 

Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” z 

Jastkowic oraz Nadsańskiej Orkiestry 

Kameralnej Miejskiego Domu Kultury w 

Stalowej Woli. 

 

 

 

XIX. 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 2019 / 2021 
13 

Tabela 6 
Struktura bezrobotnych z terenu Gminy Pysznica zarejestrowanych w PUP w Stalowej 

Woli w poszczególnych przedziałach wiekowych, w latach 2019 / 2021 
13 

Tabela 7 
Poziom wykształcenia osób z terenu Gminy Pysznica zarejestrowanych w PUP w 

Stalowej Woli w latach 2019 / 2021 
13 

Tabela 8 
Liczba bezrobotnych z terenu Gminy Pysznica, zarejestrowanych w PUP w Stalowej 

Woli, według stażu pracy w latach 2019 / 2021 
14 

Tabela 9 Podstawowe dane budżetowe za rok 2021 14 

Tabela 10 Porównanie wykonania budżetu roku 2021 do 2020 14 

Tabela 11 Ogólne dochody 15 

Tabela 12 Wykonanie dochodów w 2021 roku 17 

Tabela 13 Wydatki ogółem, wykonanie według działów 18 

Tabela 14 Przedsięwzięcia zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2021 roku 21 



  
 117 Raport o stanie Gminy Pysznica za rok 2021 

Tabela 15 Wpływy z podatków od osób fizycznych w latach 2019 / 2021 22 

Tabela 16 Wpływy z podatków od osób prawnych w latach 2019 / 2021 22 

Tabela 17 Zaległości w podatkach osób fizycznych w latach 2019/2021 24 

Tabela 18 Zaległości w podatkach osób prawnych w latach 2019/2021 24 

Tabela 19 Lista wystawionych upomnień w latach 2019/2021 24 

Tabela 20 Lista sporządzonych tytułów wykonawczych w latach 2019/2021 24 

Tabela 21 Zbiorczy stan majątku, środki trwałe według stanu na dzień 31.12.2021 roku 25 

Tabela 22 Zmiany w powierzchniach gruntów komunalnych w latach 2018 / 2021 26 

Tabela 23 Zmiany w gruntach komunalnych w 2021 roku 27 

Tabela 24 Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Pysznica w latach 2020 – 2021 28 

Tabela 25 Udziały w jednoosobowej spółce Gminy Pysznica w latach 2020 - 2021 28 

Tabela 26 Sprzedaż działek gminnych w 2021 roku 29 
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Spis wykresów 

Numer Opis Strona 
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Liczba mieszkańców Gminy Pysznica z podziałem na poszczególne miejscowości w 

latach 2019 / 2021 
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Wykres 2 Liczba mieszkańców Gminy Pysznica z podziałem na płeć w latach 2017 / 2021 11 

Wykres 3 
Mieszkańcy Gminy Pysznica z podziałem na płeć oraz wiek przedprodukcyjny, 

produkcyjny i poprodukcyjny wg stanu na dzień 31.12.2021 roku 
12 

Wykres 4 Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Pysznica w latach 2011 - 2021 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 
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Zdjęcie 2 Mapa Gminy Pysznica 6 

Zdjęcie 3 ul. Kwiatowa - Pysznica 36 

Zdjęcie 4 ul. Szubargi - Pysznica  36 

Zdjęcie 5 ul. Jedności Narodowej - Pysznica 36 
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Zdjęcie 16 Plac zabaw - Sudoły 38 
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Zdjęcie 22 Remizo – Świetlica w Kłyżowie 39 

Zdjęcie 23 Dom Ludowy w Jastkowicach 39 
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Zdjęcie 31 Nagrodzony plakat „Myślę więc nie śmiecę” 49 
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