
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie przedłożenia raportu o stanie Gminy Pysznica za 2019 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 28aa ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713) 

zarządzam,  co następuje: 

§ 1. Przedstawiam raport o stanie Gminy Pysznica za rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia.  

§ 2. Raport o stanie Gminy Pysznica podlega przedłożeniu Radzie Gminy Pysznica oraz publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pysznica. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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WSTĘP 
Czym jest raport o stanie gminy? 

Raport jest dokumentem, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 

poprzedzającym jego złożenie. Zawiera on w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Obowiązek jego sporządzania został 

nałożony na organ wykonawczy gminy ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 130) wprowadzając do ustawy o samorządzie gminnym artykuł 28aa (tj. Dz.U.  

z 2020 r., poz. 713). 

Raport jest bogatym źródłem wiedzy o gminie Pysznica. To kompleksowy przegląd 

najważniejszych wydarzeń, zrealizowanych inwestycji oraz danych dotyczących 

Mieszkańców. 

Informacje przedstawione w raporcie pochodzą m.in. z: 

 Urzędu Gminy w Pysznicy, 

 Domu Kultury w Pysznicy, 

 Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy, 

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy, 

 Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli, 

 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, 

 Posterunku Policji w Pysznicy, 

 Banku Danych Lokalnych. 

 

Koordynatorem prac nad raportem jest Sekretarz Gminy Pysznica - Marta Pawleniak. 

 

O gminie 

 

Gmina Pysznica położona jest w powiecie stalowowolskim w województwie 

podkarpackim. Graniczy z gminami: Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Stalowa Wola, 

Jarocin, Nisko i Ulanów. Jej północno – wschodnia granica jest zarazem granicą 

powiatu, jak i województwa.  
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Rysunek 1 - Mapa gminy Pysznica. 

 

Powierzchnia gminy to 14 669 ha z czego aż 8968 ha to lasy i grunty leśne.                       

W granicach gminy znajduje się część Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”. Na 

jego terenie leży pięć rezerwatów z czego dwa w granicach gminy – rezerwat 

„Jastkowice” oraz część rezerwatu wodno – torfowiskowego „Imielty Ług”. 
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Fakt, że tak duża część gminy pokryta jest lasami wpływa bez wątpienia na jej stale 

rosnącą popularność. Wiele osób wybiera tereny gminy Pysznica na zlokalizowanie 

swojego centrum życiowego właśnie w spokojnej okolicy z dala od zgiełku miasta. 

Wpływa to zatem na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Gmina Pysznica przoduje 

w powiecie stalowowolskim jeśli chodzi o liczbę wydanych decyzji o warunkach 

zabudowy. Najwięcej z nich dotyczy zagospodarowania działek w miejscowościach 

Pysznica i Jastkowice.   

MIESZKAŃCY 

1. Liczba i struktura ludności 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w gminie Pysznica zameldowanych było 11 228 osób. 

Dostrzegalna jest niewielka przewaga procentowa kobiet (51,25%) nad mężczyznami 

(48,75%) w strukturze mieszkańców. Jest to tendencja ogólnopolska. 

Ostatnie lata przynoszą sukcesywny wzrost liczby osób zameldowanych na terenie 

gminy Pysznica. W 2015 roku było to 10 650 mieszkańców, w 2017 roku 11 011,                       

a w ubiegłym roku 11 228. W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost liczby 

mieszkańców o 108 osób – 31 mężczyzn i 77 kobiet. 

Rysunek 2 - Rezerwat „Imielty Ług”. 
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Wykres 1 - Mieszkańcy gminy Pysznica z podziałem na płeć w latach 2015 – 2019. 

 

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

społeczeństwa. Oznacza to, że liczba osób w wieku poprodukcyjnym jest mniejsza 

niż liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Mężczyźni osiągają wiek poprodukcyjny 

kończąc 65 lat, kobiety 60 lat. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, 1038 kobiet i 1005 

mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym zamieszkiwało gminę Pysznica. Natomiast               

w wieku poprodukcyjnym 1315 kobiet i 687 mężczyzn. A zatem na 2043 mieszkańców 

w wieku przedprodukcyjnym przypada 2002 mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. 

Największa grupa mieszkańców była w wieku produkcyjnym – łącznie 7 183 osób              

z czego 3402 to kobiety, a 3781 mężczyźni. Tendencja ta utrzymuje się już od wielu 

lat, nie występują znaczące skoki w danych statystycznych.  

 

 
Wykres 2 - Mieszkańcy gminy Pysznica z podziałem na płeć oraz wiek przedprodukcyjny,  

produkcyjny i poprodukcyjny według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

5396 5560 5611 5678 57555254 5322 5400 5442 5473

10650 10882 11011 11120 11228

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Kobiety Mężczyźni Łącznie

1038

3402

1315
1005

3781

687

2043

7183

2002

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny

Kobiety Mężczyźni Łącznie

Id: DD1B106E-C152-416A-8901-9F2903754B3D. Podpisany Strona 8



9 

 

 
Raport o stanie Gminy Pysznica za 2019 rok 

 
    

Na terenie gminy Pysznica znajdują się miejscowości: Brandwica (w tym Bąków), 

Chłopska Wola, Jastkowice, Kłyżów, Krzaki, Pysznica, Słomiana i Studzieniec.  

 
Wykres 3 - Zmiana liczby mieszkańców gminy Pysznica  

według stanu na dzień 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r. 

 

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

Odnotowano łącznie 334 nowych zameldowań na pobyt stały i 11 na pobyt czasowy. 

W 2019 roku wymeldowało się 134 osób, z czego 5 osób wymeldowano w drodze 

postępowania administracyjnego.  

Spośród osób, które zameldowały się na terenie gminy Pysznica w 2019 roku 

największą grupę stanowią te w wieku produkcyjnym – łącznie 214 osób, najmniejszą 

zaś w wieku poprodukcyjnym – 26 osób. 
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Na podstawie danych z rejestru mieszkańców stwierdzono, że w roku 2019 nastąpił 

ujemny przyrost naturalny. 

 

Rok Urodzenia Zgony 

1995 164 83 

1996 150 99 

1997 154 106 

1998 128 85 

1999 150 106 

2000 137 108 

2001 141 86 

2002 132 100 

2003 104 75 

2004 125 94 

2005 116 95 

2006 125 102 

2007 104 87 

2008 146 78 

2009 139 90 

2010 112 88 

2011 131 78 

2012 110 78 

2013 120 102 

2014 119 102 

2015 101 98 
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Wykres 4 - Osoby zameldowane na terenie gminy Pysznica w 2019 roku z podziałem 
na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny. 
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2016 102 102 

2017 99 90 

2018 87 85 

2019 80 95 

Tabela 1 - Liczba urodzeń i zgonów w latach 1995 - 2019. 

 

Zauważalny jest także spadek liczby zawieranych małżeństw ze 107 w 2018 roku do 

94 w 2019 roku, a także wzrost liczby rozwodów – z 24 w 2018 roku do 29 w 2019 

roku. 

W 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego wydano 861 odpisów aktów stanu cywilnego 

- o 65 więcej niż w 2018 roku. Rejestrowane są także zdarzenia, które następują 

poza granicami RP. W USC w Pysznicy na podstawie zagranicznych aktów urodzeń 

sporządzono następująca ilość aktów urodzeń: 

Rok Liczba aktów urodzeń 

sporządzonych na 

podstawie zagranicznych 

aktów 

2015 30 

2016 33 

2017 32 

2018 49 

2019 41 

Tabela 2 - Liczba aktów urodzeń sporządzonych na podstawie zagranicznych aktów. 

 

W związku ze zmianą przepisów od marca 2015 roku, aby nadać numer PESEL nie jest 

konieczne posiadanie adresu zameldowania. Dlatego osoby, które mają sporządzony 

akt urodzenia na podstawie zagranicznego aktu, nie są ujęte w rejestrze 

mieszkańców. 

2. Bezrobocie 
 

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,2 %,                 

w województwie podkarpackim 7,9 %, w powiecie stalowowolskim 4,7 %, a w Gminie 

Pysznica 2,3 %. Na koniec 2019 roku w gminie Pysznica bez pracy pozostawało 165 

osób z czego 96 to kobiety, a 69 mężczyźni przy czym 30 osób z prawem do zasiłku, 

a 135 bez prawa do zasiłku. Dla porównania - na dzień 31 grudnia 2018 roku 218 osób 

z terenu naszej gminy pozostawało bezrobotnych, z czego 123 to kobiety. Według 

danych Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli bez pracy w całym powiecie 

pozostawało 2077 osób.  
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                                           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 

Łącznie 

 

w tym 

kobiety 

Łącznie w tym 

kobiety 

Łącznie w tym 

kobiety 

2018 r. 203 112 41 19 162 93 6 2 

2019 r. 165 96 30 19 135 77 7 6 

Tabela 3 - Bezrobotni mieszkańcy gminy Pysznica  
zarejestrowani w PUP w Stalowej Woli w 2018 r. i 2019 r. 

 

Przedział wiekowy 

Dane na 

dzień 31.12. 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 

i więcej 

2018 r. 30 66 32 29 31 15 

2019 r. 25 45 36 26 22 11 

Tabela 4 - Struktura bezrobotnych z terenu gminy Pysznica zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli               
w poszczególnych przedziałach wiekowych w 2018 r. i 2019 r. 

 

    Wykształcenie 

Dane na 

dzień 

31.12. 

Wyższe Policealne 

i średnie 

zawodowe 

Średnie 

ogólnokształcące 

Zasadnicze 

zawodowe 

Gimnazjalne 

i poniżej 

2018 r. 39 52 34 41 37 

2019 r. 39 39 16 37 34 

Tabela 5 - Poziom wykształcenia osób z terenu gminy Pysznica  
zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli w 2018 r. i 2019 r. 

 

Czas pozostawania bez pracy ( w miesiącach) 

Dane na 

dzień 31.12. 

Do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 Powyżej 

24 

2018 r. 34 53 33 33 30 20 

2019 r. 23 45 31 18 28 20 

Tabela 6 - Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy Pysznica  
według czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach). 

 

Staż pracy 

Dane na 

dzień 31.12. 

Do 1 

roku 

1-5 lat 5-10 lat 10-20 

lat 

20-30 

lat 

Powyżej 

30 lat 

Bez stażu 

2018 r. 21 62 32 28 25 10 25 

2019 r. 18 43 28 27 19 4 26 

Tabela 7 - Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy Pysznica według stażu pracy. 
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Problem bezrobocia w największym stopniu dotyka osoby z wykształceniem 

policealnym i średnim zawodowym, choć w 2019 roku równie duży problem miały 

osoby z wykształceniem wyższym. Spośród 6 gmin z terenu powiatu 

stalowowolskiego, Gmina Pysznica plasuje się w połowie stawki jeśli chodzi o liczbę 

osób zarejestrowanych jako bezrobotne.  

 

Gmina Liczba 

zarejestrowanych 

bezrobotnych 

Bojanów 124 

Radomyśl nad 

Sanem 

151 

Pysznica 165 

Zaklików 213 

Zaleszany 221 

Stalowa Wola 1203 

Tabela 8 - Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w PUP w Stalowej Woli 
 według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

RADA GMINY 

W gminach takich jak Pysznica - do 20 000 mieszkańców, zgodnie z ustawą                         

o samorządzie gminnym, rada gminy liczy 15 radnych. Obecna pięcioletnia kadencja 

Rady Gminy Pysznica rozpoczęła się 19 listopada 2018 r.  

W skład Rady Gminy Pysznica wchodzą: 

 Krzysztof Skrzypek - Przewodniczący Rady, 

 Zygmunt Cholewiński - Wiceprzewodniczący Rady, 

 Zenon Sagan - Wiceprzewodniczący Rady, 

 Karolina Bąk, 

 Aleksandra Kuziora, 

 Magdalena Tkacz, 

 Jacek Dybka, 

 Krzysztof Haliniak, 

 Kamil Kuśmider, 

 Andrzej Szawara, 

 Tomasz Oprych, 

 Rafał Tofil, 

 Marek Bis, 
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 Artur Trzuskot, 

 Janusz Gajda. 

24 lutego 2019 r. zostały przeprowadzone wybory uzupełniające w okręgu nr 11,                 

w których mandat radnego otrzymała Magdalena Tkacz.  

Stałe komisje Rady Gminy 

W ramach Rady Gminy Pysznica funkcjonują cztery komisje stałe: 

Komisja Budżetu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Oświaty 

Przedmiot działania: 

1) powszechność wymiaru oraz realizacja podatków i opłat stanowiących dochody własne gminy; 

2) sprawy związane z projektem budżetu i planem finansowania zadań o charakterze 

inwestycyjno-remontowym; 

3) prawidłowość realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków przez urząd oraz jednostki 

administracyjne i organizacyjne gminy; 

4) realizacja finansowych zadań zleconych; 

5) opiniowanie propozycji rozdysponowania wolnych środków budżetowych; 

6) opiniowanie zmian w budżecie gminy; 

7) sprawy związane z działalnością handlową, usługową i ochroną konsumenta; 

8) szkolnictwo podstawowe i wychowanie przedszkolne; 

9) rozmieszczenie i funkcjonowanie placówek służby zdrowia; 

10) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacja jego zadań statutowych; 

11) rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki na obszarze gminy; 
12) rozwój czytelnictwa, kultury i sztuki ludowej oraz działalność placówek kulturalnych                        
w gminie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa  

i Planowania Przestrzennego 

Przedmiot działania: 

1) budowa i rozwój infrastruktury gminy ze szczególnym uwzględnieniem spraw drogownictwa, 

zaopatrzenia w wodę i ochrony środowiska; 

2) utrzymanie czystości i porządku oraz właściwego stanu sanitarno-higienicznego w gminie oraz 

obiektach użyteczności publicznej; 

3) gospodarka wodna, melioracja i ochrona przeciwpowodziowa; 

4) prawidłowość gospodarki na użytkach zielonych i gruntach leśnych stanowiących mienie 

komunalne; 

5) wykorzystanie dochodów pochodzących z opłat za użytkowanie mienia komunalnego oraz 

sprzedaż użytków z tego mienia; 

6) sprawy rolnictwa indywidualnego; 

7) współpraca z instytucjami i organami obsługi rolnictwa; 

8) współpraca z organami Policji w przedmiocie ochrony mienia obywateli oraz zwalczania zjawisk 

patologii społecznej; 

9) zabezpieczenie przeciwpożarowe i stanowienie właściwych warunków dla działalności OSP; 

10) przestrzenny rozwój gminy i cały kompleks spraw związanych z budownictwem na terenie 

gminy; 

11) opiniowanie spraw dotyczących: zamiany, dzierżawy i sprzedaży działek. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Przedmiot działania: 

Id: DD1B106E-C152-416A-8901-9F2903754B3D. Podpisany Strona 14



15 

 

 
Raport o stanie Gminy Pysznica za 2019 rok 

 
    

- analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy: 

1) skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych; 

2) wniosków; 

3) petycji składanych przez obywateli.  

Komisja Rewizyjna 

Przedmiot działania: 

1) kontrola działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem: legalności, 

gospodarności, rzetelności, celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.  

2) badania gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.  

3) wykonywanie innych zadań kontrolnych na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym                 

w uchwałach Rady. 

Tabela 9 - Stałe komisje Rady Gminy Pysznica wraz z ich przedmiotem działania. 

URZĄD GMINY 

Urząd Gminy w Pysznicy to jednostka organizacyjna gminy, przy pomocy której wójt 

realizuje szereg zadań wynikających z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych 

przez radę gminy. Urząd ma swoją siedzibę w Pysznicy przy ulicy Wolności 322. 

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców gminy, w 2019 roku podjęty został szereg 

działań, które miały na celu wprowadzenie udogodnień w załatwianiu spraw 

urzędowych. Jednym z nich było zorganizowanie Biura Podawczego na parterze 

budynku Urzędu Gminy w Pysznicy tak by zaraz po wejściu do budynku można było 

uzyskać podstawowe informacje, złożyć pisma i wnioski lub poprosić o wskazanie 

pracownika właściwego dla załatwienia sprawy.  

Od 1 lutego 2019 roku zostały zmienione godziny pracy Urzędu Gminy w Pysznicy tak, 

by umożliwić załatwianie spraw również w godzinach popołudniowych. Urząd jest 

czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 7:30 do 15:30 i w środy od 9:00 

do 17:00.  

Kolejnym udogodnieniem było wprowadzenie możliwości płatności kartą w urzędzie. 

Dzięki terminalowi możliwe jest dokonywanie płatności kartą płatniczą w technologii 

tradycyjnej (stykowej) i zbliżeniowej oraz płatności mobilnych BLIK. Terminal trafił 

do urzędu w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, a jego celem jest 

upowszechnianie i promocja płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji 

publicznej.  

Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzone zostały także indywidualne numery rachunków 

bankowych  dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma to na celu usprawnienie 

ewidencji wpłat oraz szybszą obsługę płatności. Jest to wygodny i łatwy sposób 

regulowania zobowiązań podatkowych – nie ma konieczności robienia oddzielnych 

przelewów za dany podatek. 
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Na koniec grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Pysznicy zatrudnionych było 36 

osób. Na mocy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, zatrudniono 3 osoby                   

w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy (od kwietnia do września), a 4 osoby 

rozpoczęły sześciomiesięczny staż w Urzędzie Gminy w Pysznicy – jedna osoba od 

marca, pozostałe od października i listopada. 

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. 

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Pysznica nr 168/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. 

zmienił się schemat organizacyjny urzędu i został wydzielony nowy referat – Referat 

Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  
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Rysunek 3 - Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Pysznicy. 
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JEDNOSTKI POMOCNICZE 

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

Pysznica podzielona jest na dziesięć sołectw: Bąków, Brandwica, Chłopska Wola, 

Jastkowice, Kłyżów, Krzaki – Słomiana, Olszowiec, Pysznica, Studzieniec i Sudoły. 

Sołectwo Liczba 

mieszkańców 

Bąków 162 

Brandwica 656 

Chłopska Wola 169 

Jastkowice 3067 

Kłyżów 1239 

Krzaki - Słomiana 1112 

Olszowiec 609 

Pysznica 3481 

Studzieniec 341 

Sudoły 392 

Tabela 10 - Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw – stan na dzień 31.12.2019 r. 

W związku z zakończeniem czteroletniej kadencji, 28 kwietnia 2019 roku odbyły się 

wybory sołtysów. Dla wyboru sołtysów utworzono 10 okręgów wyborczych na terenie 

gminy Pysznica. Wybory odbyły się w połowie z nich – w drugiej połowie nie zostały 

przeprowadzone z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. 

Od 28 kwietnia 2019 roku sołtysami są: 

 w sołectwie Bąków – Dorota Zięba, 

 w sołectwie Brandwica – Krzysztof Faraś, 

 w sołectwie Chłopska Wola – Krzysztof Skrzypek, 

 w sołectwie Jastkowice – Czesław Pyz, 

 w sołectwie Kłyżów – Piotr Pelic, 

 w sołectwie Krzaki – Słomiana – Stanisław Kłyza, 

 w sołectwie Olszowiec – Jakub Kapuściński, 

 w sołectwie Pysznica – Janusz Bąk, 

 w sołectwie Studzieniec – Mirosław Kata, 

 w sołectwie Sudoły – Tomasz Oprych. 

Zgodnie z art. 36 ustawy o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym                        

w sołectwie jest zebranie wiejskie. Zebrania wiejskie są doskonałą okazją do 

bezpośrednich spotkań mieszkańców z władzami gminy. Podczas nich poruszane są 

ważne sprawy dla każdego sołectwa. Omawiane są bieżące sprawy gminy i sołectwa, 

zapadają decyzje jak zagospodarować pieniądze w ramach funduszu sołeckiego.                

W 2019 roku w każdym z sołectw wybrano także nowe składy Rad Sołeckich. 
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W 2019 roku odbyło się łącznie trzydzieści zebrań wiejskich. Poniższe zestawienie 

prezentuje liczbę mieszkańców, którzy uczestniczyli w danym zebraniu: 

Sołectwo Bąków:  

 07.03.2019 r. – 8 mieszkańców, 

 07.07.2019 r. - 7 mieszkańców, 

 27.09.2019 r. – 7 mieszkańców. 

Sołectwo Brandwica:  

 17.03.2019 r. – 52 mieszkańców, 

 23.06.2019 r. – 28 mieszkańców, 

 04.08.2019 r. – 24 mieszkańców, 

 19.09.2019 r. – 20 mieszkańców. 

Sołectwo Chłopska Wola:  

 01.03.2019 r. – 14 mieszkańców, 

 13.06.2019 r. – 8 mieszkańców, 

 19.09.2019 r. – 12 mieszkańców. 

Sołectwo Jastkowice:  

 10.03.2019 r. – 38 mieszkańców, 

 30.06.2019 r. – 31 mieszkańców, 

 15.09.2019 r. – 24 mieszkańców. 

Sołectwo Kłyżów:  

 03.03.2019 r. – 64 mieszkańców, 

 09.06.2019 r. – 52 mieszkańców, 

 15.09.2019 r. – 57 mieszkańców. 

Sołectwo Krzaki Słomiana:  

 03.03.2019 r. – 44 mieszkańców, 

 09.06.2019 r. – 45 mieszkańców, 

 15.09.2019 r. – 40 mieszkańców. 

Sołectwo Olszowiec:  

 03.03.2019 r. – 17 mieszkańców, 

 09.06.2019 r. – 27 mieszkańców, 

 15.09.2019 r. – 21 mieszkańców. 

Sołectwo Pysznica:  

 17.03.2019 r. – 51 mieszkańców, 
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 23.06.2019 r. – 30 mieszkańców, 

 08.09.2019 r. – 25 mieszkańców. 

Sołectwo Studzieniec:  

 10.03.2019 r. – 30 mieszkańców, 

 29.06.2019 r. – 21 mieszkańców, 

 08.09.2019 r. – 25 mieszkańców. 

Sołectwo Sudoły:  

 07.03.2019 r. – 37 mieszkańców, 

 27.06.2019 r. – 35 mieszkańców, 

 13.09.2019 r. – 21 mieszkańców. 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

Jednostkami organizacyjnymi gminy Pysznica są: 

1. Urząd Gminy w Pysznicy 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy 

3. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy 

4. Publiczna Szkołą Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie 

8. Przedszkole w Pysznicy

Id: DD1B106E-C152-416A-8901-9F2903754B3D. Podpisany Strona 20



21 
 

 

 

 
Raport o stanie Gminy Pysznica za 2019 rok 

 
    

MIENIE GMINY PYSZNICA 

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.  

 

 

 

Gmina Pysznica jest w posiadaniu 715,2487 hektarów gruntów - o niespełna 30 arów 

więcej niż w roku poprzednim. Przeważającą część majątku gminy stanowią lasy, 

inne tereny komunikacyjne oraz pastwiska trwałe. Najmniejszą zaś grunty 

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. 

 
Wartość inwentarzowa 

Lp. Środki trwałe - 

rodzaje 

31.12.2018 r. Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2019 r. 

1. Grunty 39 123 707,12 zł 682 364,50 zł 669 973,50 zł 39 136 098,12 zł 

2. Budynki, lokale  

i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

68 523 875,16 zł 6 353 137,74 zł 497 410,60 zł 74 379 602,30 zł 

3. Urządzenia 

techniczne  

i maszyny 

870 243,53 zł 122 811,69 zł - 993 055,22 zł 

4. Środki transportu 2 095 377,01 zł 472 570,92 zł 507 862,00 zł 2 060 085,93 zł 

5. Inne środki trwałe 793 983,65 zł 284 570,51 zł - 1 078 554,16 zł 

Razem: 111 407 186,47 zł 7 915 455,36 zł 1675246,10 zł 117 647 395,73 zł 

Tabela 11 - Zbiorczy stan majątku – środki trwałe – stan na dzień 31.12.2019 r. 
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Rodzaj Jedn. miary 

Lp. Numer Nazwa Hektary Hektary 

31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 

1. 010 Grunty orne 43,0428 43,1551 

2. 012 Łąki trwałe 19,9064 19,9238 

3. 013 Pastwiska trwałe 160,0349 159,0022 

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

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

6. 017 Grunty zadrzewione i zakrzewione 

na użytkach rolnych 

0,000 0,0095 

7. 018 Nieużytki 5,5091 5,5091 

8. 020 Lasy 267,4142 267,5307 

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

10. 030 Tereny mieszkaniowe 0,7393 0,6993 

11. 031 Tereny przemysłowe 0,7612 0,7623 

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

13. 033 Zurbanizowane tereny 

niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy 

0,1403 0,1403 

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

15. 040 Drogi 1,2805 3,0568 

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

17. 043 Grunty przeznaczone pod budowę 

dróg publicznych lub linii 

kolejowych 

0,0930 0,0930 

18. 062 Grunty pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi 

1,3111 1,3111 

19. 070 Tereny różne 0,1900 0,1900 

Razem: 714,9718 715,2487 

Tabela 12 - Zmiany w powierzchniach gruntów komunalnych w 2019 roku. 
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Zwiększenia gruntów własnych gminy spowodowane są podziałem działek                         

i aktualizacją danych o gruntach komunalnych gminy Pysznica w oparciu o Ewidencję 

gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.  

Zmniejszenie mienia będącego w posiadaniu gminy Pysznica wynika ze sprzedaży 

działek, przejęcia na podstawie decyzji administracyjnych działek na realizację 

inwestycji drogowej pn. “Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska”, podziału działek 

i aktualizacji danych o gruntach komunalnych gminy Pysznica w oparciu o Ewidencję 

gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.  

Poniższe zestawienie w tabeli przedstawia wartość inwentarzową gruntów będących                    

w posiadaniu gminy Pysznica na koniec 2018 roku i 2019 roku z uwzględnieniem 

zwiększenia i zmniejszenia mienia w roku sprawozdawczym.  

 

 

 
Rodzaj Wartość inwentarzowa 

Lp. Numer Nazwa 31.12.2018 r. Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2019 r. 

1. 010 Grunty orne 1 443 902,90 zł 118 254,50  zł 113 933,50 zł 1 448 223,90 zł 

2. 012 Łąki trwałe 644 796,78 zł 140399,00 zł 139790,00 zł 645 405,78 zł 

3. 013 Pastwiska trwałe 4 679 841,58 zł 324 669,50 zł 351 737,00 zł 4 652 774,08 zł 

4. 014 Grunty rolne 

zabudowane 

13 733,90 zł 1 000,00 zł 0 zł 14 733,90 zł 

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

6. 017 Grunty zadrzewione  

i zakrzewione na 

użytkach rolnych 

0 zł 332,50 zł 0 zł 332,50 zł 

7. 018 Nieużytki 144 747,00 zł 29 000,00 zł 29 000,00 zł 144 747,00 zł 

8. 020 Lasy 8 489 164,00 zł 4 077,50 zł 0 zł 8 493 241,50 zł 

9. 021 Grunty zadrzewione  

i zakrzewione 

17 300 475,99 zł 0 zł 350,00 zł 17 300 125,99 zł 

10. 030 Tereny mieszkaniowe 30 001,50 500,00 zł 1 500,00 zł 29 001,50 zł 

11. 031 Tereny przemysłowe 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12. 032 Inne tereny 

zabudowane 

305034,5 zł 0 zł 0 zł 305034,50 zł 

Id: DD1B106E-C152-416A-8901-9F2903754B3D. Podpisany Strona 23



24 
 

 

 

 
Raport o stanie Gminy Pysznica za 2019 rok 

 
    

 

 

Udziały w spółkach 

 

Gmina Pysznica posiada 10 900 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy, tj. 

o łącznej wartości 10 900 000 zł w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej 

sp. z o.o. z siedzibą w Pysznicy. 

 

1. 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 2019 roku dochody z mienia komunalnego, na które złożyły się dochody            

z tytułu czynszów za wynajem lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, opłaty za 

wieczyste użytkowanie, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych takich jak 

grunty i drewno. 

 

 

 

 

13. 033 Zurbanizowane tereny 

niezabudowane lub  

w trakcie zabudowy 

4 910,50  zł 0 zł 0 zł 4 910,50 zł 

14. 034 Tereny rekreacyjno - 

wypoczynkowe 

456 569,26 zł 0 zł 0 zł 456 569,26 zł 

15. 040 Drogi 49 071,24 zł 64 131,50 8 690,50 zł 104 512,24 zł 

16. 042 Inne tereny komunikacyjne 5 458 894,97 zł 0 zł 24 972,50 zł 5 433 922,47 zł 

17. 043 Grunty przeznaczone pod 

budowę dróg publicznych 

lub linii kolejowych 

2 325,00 zł 0 zł 0 zł 2325,00 zł 

18 062 Grunty pod wodami 

powierzchniowymi 

stojącymi 

28 800,00 zł 0 zł 0 zł 28 800,00 zł 

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

Razem 
  

39123707,12 zł 682364,50 zł 669973,50 zł 39136098,12 zł 

Tabela 13 - Zmiany w gruntach komunalnych w 2019 roku. 
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a) Najem nieruchomości 

 

W 2019 roku nieruchomości gminne były wynajmowane łącznie 27 razy na potrzeby 

organizacji uroczystości rodzinnych czy innych wydarzeń w czasie których spotykała 

się lokalna społeczność. Wpływ za wynajem sali wyniósł 6 359,31 zł netto. 

W 2019 roku uzyskano również dochody: 

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

- z czynszu najmu nieruchomości z umów długoterminowych – 62 580,00 zł netto 

Łącznie 69 770,43 zł netto.  

 

Rysunek 4 - Ilość najmów nieruchomości gminnych w 2019 roku. 

 

b) Dzierżawa nieruchomości 

 

Gmina Pysznica w 2019 r. oddała w dzierżawę 4 działki z przeznaczeniem na 

użytkowanie rolnicze o łącznej powierzchni 10,8934 ha. Są to działki położone                       

w Pysznicy nr ewid.: 4571/11, 6254/3, 6254/5 i w Jastkowicach  nr ewid. 640/4.  

Część działki nr ewid. 3386 położonej w Pysznicy o pow. 0,0015 ha wydzierżawiono 

z przeznaczeniem pod usługi.  

Łączny wpływ do budżetu gminy z tytułu dzierżawy nieruchomości na podstawie 

umów zawartych w 2019 roku i umów dzierżaw długoterminowych (92,2564 ha 

powierzchni gruntów) wyniósł 46 255,96 zł netto.  
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Z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy 

Pysznica uzyskano dochód w kwocie 47 692,65 zł netto. 

 

c) Sprzedaż nieruchomości 

W 2019 roku zostały sprzedane cztery działki gminne za łączną kwotę 136 433,01 zł 

netto: 

 działka nr ewid. 348/17, położona w Studzieńcu, o powierzchni 0,0179 ha za 

kwotę 2 900 zł netto, 

 działka nr ewid. 55/14, położona w Pysznicy, o powierzchni 0,1250 ha za 

kwotę 72 720 zł netto, 

 działka nr ewid. 266/24, położona w Słomianej, o powierzchni 0,1267 ha za 

kwotę 33 983,74 zł netto, 

 działka nr ewid. 266/25, położona w Słomianej, o powierzchni 0,1271 ha za 

kwotę 26 829,27 zł netto. 

Gmina Pysznica w 2019 roku otrzymała wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie 

przez Skarb Państwa nieruchomości na cele realizacji inwestycji drogi publicznej tj. 

„Budowa obwodnicy Stalowa Wola – Nisko, klasy GP w ciągu DK 77” w kwocie 

22 495,61 zł netto. 

 

d) Sprzedaż drewna 

 

Wpływy ze sprzedaży drewna w 2019 roku wyniosły 2 416,68 zł netto. 

 

e) Użytkowanie wieczyste 

 
W 2019 roku wpływy do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego (3 umowy) 

wyniosły 10 387, 00 zł netto. 

 

 

2. Zagospodarowanie przestrzenne 
 

Każdego roku wydawana jest znaczna liczba decyzji o warunkach zabudowy.                   

W większości dotyczą one budownictwa mieszkaniowego. W 2019 roku wydano 187 

decyzji, z czego 171 dotyczyły zabudowy mieszkaniowej. 

 

Id: DD1B106E-C152-416A-8901-9F2903754B3D. Podpisany Strona 26



27 
 

 

 

 
Raport o stanie Gminy Pysznica za 2019 rok 

 
    

Wydawane są także decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

(ulicp). Dotyczą one np. budowy/rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy 

gazowej. W 2019 roku wydano 47 decyzji ulicp. 

Rok Decyzje o warunkach 

zabudowy 

Decyzje 

ulicp 

2015 133 13 

2016 149 21 

2017 160 37 

2018 154 33 

2019 187 47 

Tabela 14 - Zestawienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji ulicp w lata 2015 – 2019. 

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. Od tego czasu było 

ono zmieniane trzy razy: 

 uchwałą 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, 

 uchwałą 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, 

 uchwałą 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. 

 

Studium jest jedynym dokumentem planistycznym sporządzanym dla obszaru całej 

gminy.  

 

Na terenie Gminy Pysznica obowiązują także miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego podjęte: 

 uchwałą XXIII/202/2001 z dnia 2001-06-29 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków                                    

w miejscowości Jastkowice, 

 uchwałą VII/51/2003 z dnia 2003-06-11 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
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 uchwałą VIII/60/2003 z dnia 2003-07-31 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 uchwałą 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 

 uchwałą VI/20/2015 z dnia 2015-02-25 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Linia elektroenergetyczna 220kV” 

 uchwałą XXXV/198/2017 z dnia 2017-09-20 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego                

w sąsiedztwie ulic Szubargi, Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym 

Pysznica, gmina Pysznica – Etap I 

 uchwałą XXXV/200/2017 z dnia 2017-09-20 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Teren usługowo - 

produkcyjny”  

Obszar gminy Pysznica pokryty planami miejscowymi to 226 hektarów. 

Obecnie trwają prace nad opracowaniem kolejnego planu miejscowego. Podjęta 

została uchwała Nr XLII/260/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w Pysznicy, który obejmie 24 

hektary. 

 

FINANSE GMINY 

1. Wykonanie budżetu 
 

Budżet gminy Pysznica na rok 2019 został przyjęty przez radę gminy uchwałą Nr 

IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie 

budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

Dochody ogółem 46.693.396,21 zł 47.264.963,61 zł 

- dochody bieżące 44.537.417,16 zł 45.061.169,50 zł 

- dochody majątkowe 2.155.979,05 zł 2.203.794,11 zł 

Wydatki ogółem 49.427.694,64 zł 47.070.114,45 zł 

- wydatki bieżące 39.962.786,89 zł 38.449.846,98 zł 

- wydatki majątkowe 9.464.907,75 zł 8.620.267,47 zł 
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Przychody 4.183.298,43 zł 3.931.298,43 zł 

-Kredyty i pożyczki 2.200.000,00 zł 1.449.000,00 zł 

-Wolne środki, o których mowa w art.217 
ust.2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych 

1.983.298,43 zł 2.482.298,43 zł 

Rozchody 1.449.000,00 zł 1.449.000,00 zł 

Tabela 15 - Podstawowe dane budżetowe za rok 2019. 

 

Wyszczególnienie 2018 rok 2019 rok Zmiana w % 

Dochody 41.846.414,23 zł 47.264.963,61 zł 12,95 

Wydatki 43.396.008,91 zł 47.070.114,45 zł 8,47 

Wynik budżetu -1.549.594,68 zł 194.849,16 zł - 

Tabela 16 - Porównanie wykonania budżetu roku 2019 do 2018. 

 

2. Dochody budżetu gminy 
 

Dochody ogółem 

plan  46.693.396,21 zł           

wykonanie  47.264.963,61 zł 

 

Wykres 5 - Dochody ogółem – porównanie wykonania do planu. 

Dział Opis Plan Wykonanie % 
wykonania 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 386 589,04 zł 392 615,14 zł 101,56 zł 

600 Transport i łączność 1 310 521,00 zł 1 311 136,00 zł 100,05 zł 

700 Gospodarka mieszkaniowa 259 301,57 zł 287 854,59 zł 111,01 zł 

plan wykonanie

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

m
ln

101,22%100%
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720 Informatyka 131 843,60 zł 149 942,00 zł 113,73 zł 

750 Administracja publiczna 149 177,42 zł 139 251,86 zł 93,35 zł 

751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

102 877,00 zł 102 757,45 zł 99,88 zł 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

50 000,12 zł 75 000,12 zł 150,00 zł 

756 Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 

poborem 

13 481 870,89 zł 13 733 543,01 zł 101,87 zł 

758 Różne rozliczenia 13 932 546,23 zł 14 406 961,12 zł 103,41 zł 

801 Oświata i wychowanie 1 450 544,11 zł 1 379 533,75 zł 95,10 zł 

851 Ochrona zdrowia 0,00 zł 1,03 zł 0,00 zł 

852 Pomoc społeczna 575 458,67 zł 559 716,66 zł 97,26 zł 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

54 622,00 zł 54 622,00 zł 100,00 zł 

855 Rodzina 13 671 691,98 zł 13 607 153,45 zł 99,53 zł 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

797 186,58 zł 725 696,45 zł 91,03 zł 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

15 000,00 zł 15 003,70 zł 100,02 zł 

926 Kultura fizyczna 324 166,00 zł 324 175,28 zł 100,00 zł 
 

Razem: 46 693 396,21 zł 47 264 963,61 zł 101,22 zł 

Tabela 17 - Dochody ogółem – wykonanie według działów. 

 

Wykres 6 - Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem. 

 

 

95,34%

4,66%

dochody bieżące dochody majątkowe

Id: DD1B106E-C152-416A-8901-9F2903754B3D. Podpisany Strona 30



31 
 

 

 

 
Raport o stanie Gminy Pysznica za 2019 rok 

 
    

Dochody majątkowe stanowiły 4,66% dochodów gminy. Dominowały w nich środki 

pozyskane z funduszy celowych, m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środki pozyskane z Unii Europejskiej. 

Nazwa Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

Dochody własne 15.878.265,48 zł 16.584.292,67 zł 104,45 

Subwencje z budżetu państwa 13.458.061,00 zł 13.458.061,00 zł 100,00 

Dotacje celowe 17.357.069,73 zł 17.222.609,94 zł 99,23 

Ogółem: 46.693.396,21 zł 47.264.963.61 zł 101,22 

Tabela 18 - Wykonanie dochodów w 2019 roku. 

Najwyższy udział w dochodach gminy mają dotacje celowe, które w 2019 roku 
wyniosły 17 222 609,94 zł, co stanowi 36,44% kwoty dochodów. Dochody własne 
stanowią 35,09%, a subwencje z budżetu państwa 28,47%. 

 

3. Wydatki budżetu gminy 
 

Wydatki ogółem 

plan   49.427.694,64 zł         

wykonanie  47.070.114,45 zł  

 

 

Wykres 7 - Wydatki ogółem – porównanie wykonania do planu. 
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Dział Opis Plan Wykonanie % wykonania 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 769 013,93 zł 2 603 527,38 zł 94,02 zł 

20 Leśnictwo 10 000,00 zł 8 719,23 zł 87,19 zł 

400 Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 

energię elektryczną, 
gaz i wodę 

170 000,00 zł 155 595,00 zł 91,53 zł 

600 Transport i łączność 5 667 975,33 zł 5 281 318,23 zł 93,18 zł 

700 Gospodarka 
mieszkaniowa 

188 245,28 zł 26 557,00 zł 14,11 zł 

710 Działalność usługowa 40 100,00 zł 38 019,14 zł 94,81 zł 

720 Informatyka 131 843,60 zł 129 021,93 zł 97,86 zł 

750 Administracja 
publiczna 

4 220 328,90 zł 3 983 343,90 zł 94,38 zł 

751 Urzędy naczelnych 
organów władzy 

państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

102 877,00 zł 102 757,45 zł 99,88 zł 

754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

691 740,52 zł 583 037,93 zł 84,29 zł 

757 Obsługa długu 
publicznego 

120 000,00 zł 78 100,37 zł 65,08 zł 

758 Różne rozliczenia 141 403,74 zł 0,00 zł 0,00 zł 

801 Oświata i wychowanie 14 172 682,23 zł 13 857 347,37 zł 97,78 zł 

851 Ochrona zdrowia 155 237,54 zł 117 399,72 zł 75,63 zł 

852 Pomoc społeczna 1 879 205,00 zł 1 814 194,02 zł 96,54 zł 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

539 358,00 zł 525 982,98 zł 97,52 zł 

855 Rodzina 13 874 989,62 zł 13 784 655,01 zł 99,35 zł 

900 Gospodarka 
komunalna i ochrona 

środowiska 

2 132 050,44 zł 1 705 514,69 zł 79,99 zł 

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

1 307 578,68 zł 1 177 018,82 zł 90,02 zł 

926 Kultura fizyczna 1 113 064,83 zł 1 098 004,28 zł 98,65 zł 

 
Razem: 49 427 694,64 zł 47 070 114,45 zł 95,23 zł 

Tabela 19 - Porównanie planu wydatków do ich wykonania (według działów). 
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Wykres 8 - Porównanie planu wydatków do ich wykonania (według działów). 
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W strukturze wydatków największy udział miały wydatki związane z oświatą                           

i wychowaniem (29,44%) oraz rodziną (29,29%). Inne z działów, które w znacznym 

stopniu uczestniczą w wydatkach gminy to transport i łączność (11,22%), a także 

administracja publiczna (8,46%) oraz rolnictwo i łowiectwo (5,53%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe wiązały się głównie z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi 

gminy. Stanowiły one 18,31% ogólnej kwoty wydatków. Spośród wydatków 
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Wykres 9 - Udział procentowy poszczególnych działów w wydatkach wykonanych (według działów). 
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Wykres 10 – Udział wydatków majątkowych i bieżących w wydatkach ogółem. 
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majątkowych największe kwoty zostały przeznaczone na przebudowę dróg na terenie 

gminy oraz budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ponadto znaczne środki 

wykorzystano na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

 

4. Analiza poziomu zadłużenia. 
 

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2019 r. 

wyniosło 3.457.526,87 zł. Porównując poziom zadłużenia do roku poprzedniego, 

omawiana kwota nie uległa zmianie. Kredyty zostały zaciągnięte w latach 2018-2019. 

Termin ich spłaty upływa w 2022 roku.  
 

Miernikiem kondycji finansowej gminy jest wynik operacyjny, czyli różnica między 

dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu. W roku 2019 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 11 - Analiza graficzna danych z WPF. 

Powyższy wykres obrazuje dopuszczalny, maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań 

finansowych (linia zielona). Dodatkowo na wykresie uwzględniono poziom spłaty rat 

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

kredytów długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach 

(linia czerwona). 
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5. Fundusz sołecki 
 

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są 

zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie 

warunków ich życia. To mieszkańcy danego sołectwa podejmują corocznie decyzje 

na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe.  

W 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 255 294, 

27 zł na plan 255 609,80 zł. W porównaniu do roku 2018, wydatki te zwiększyły się           

o 39 644,86 zł. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy opis zadań zrealizowanych w danym 

sołectwie ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego: 

Sołectwo Rodzaj wydatku plan  wykonanie 

Bąków   12 419,54 zł 12 419,41 zł 

Zakup i montaż urządzenia zabawowego dla 

dzieci i młodzieży- doposażenie 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Zakup i montaż urządzenia do wykonywania 

ćwiczeń w plenerze- siłownia zewnętrzna 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Modernizacja altanki, urządzeń zabawowych 

znajdujących się na placu zabaw 

2 419,54 zł 2 419,41 zł 

Brandwica   28 636,78 zł 28 636,78 zł 

Opracowanie projektu i doposażenie placu 

zabaw na ul. Isep 

14 000,00 zł 14 000,00 zł 

Wykonanie części prac remontowych w dolnych 

pomieszczeniach budynku Przedszkola w 

Brandwicy przeznaczonych na świetlicę wiejską 

14 636,78 zł 14 636,78 zł 

Chłopska 

Wola 

  12 727,46 zł 12 544,35 zł 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze 

na terenie sołectwa (działka 108/4) 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 

Renowacja i uzupełnienie urządzeń na placu 

zabaw 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Organizacja pikników promujących gminę 

i sołectwo 

1 300,00 zł 1 140,00 zł 

Koszenie boiska 427,46 zł 404,35 zł 
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Jastkowice   34 213,60 zł 34 202,50 zł 

Przepust na drodze Radeczyna- Kuziory 

i odwodnienie 

3 690,00 zł 3 690,00 zł 

Remont dróg transportu rolnego ze 

wskazaniem drogi od ul. Bukowa w kierunku 

Podborek i łącznik ul. Armii Krajowej do ul. 

Zielonej 

25 213,60 zł 25 213,60 zł 

Remont drugiego przepustu na drodze 

Radeczyna-Kuziory 

3 000,00 zł 2 988,90 zł 

Wykonanie oświetlenia sceny w Domu 

Ludowym w Jastkowicach 

2 310,00 zł 2 310,00 zł 

Pysznica   34 213,60 zł 34 213,60 zł 

Zakup kosiarki do utrzymania boiska 

sportowego w Pysznicy przy ul. Krętej 

12 000,00 zł 12 000,00 zł 

Wykonanie oświetlenia ulicznego 7 000,00 zł 7 000,00 zł 

Poprawa nawierzchni dróg transportu rolnego 

tzn. "kamienie" 

15 213,60 zł 15 213,60 zł 

Krzaki-

Słomiana  

  34 213,60 zł 34 213,60 zł 

Dofinansowanie wyposażenia klas w szkole 

(żaluzje) 

5 000,00 zł 5000,00 zł 

Dofinansowanie pikniku rodzinnego przy PSP 

w Krzakach 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Zakup kosiarki i podkaszarki dla sołectwa 

Krzaki- Słomiana 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Partycypacja w kosztach budowy drogi 

asfaltowej 

23 213,60 zł 23 213,60 zł 

Kłyżów   34 213,60 zł 34 211,40 zł 

Budowa ogrodzenia przy ul.  Strażackiej- 

boisko w Kłyżowie 

29 213,60 zł 29 213,60 zł 

Założenie monitoringu przy Domu Strażaka 

w Kłyżowie 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 

Pomoc w organizowaniu pikniku dla dzieci 

w Szkole Podstawowej w Kłyżowie 

1 000,00 zł 997,80 zł 

Sudoły   20 357,09 zł 20 357,09 zł 
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Doposażenie placu szkolnego 17 557,09 zł 17 557,09 zł 

Remont budynku (budynek po byłej szkole w 

Sudołach) 

2 800,00 zł 2 800,00 zł 

Studzieniec   18 338,49 zł 18 219,50 zł 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 6 338,49 zł 6 219,50 zł 

Wykonanie ogrodzenia działki, na której stoi 

remiza OSP i świetlica wiejska 

12 000,00 zł 12 000,00 zł 

Olszowiec   26 276,04 zł 26 276,04 zł 

Wykonanie projektu  

i częściowe wykonanie oświetlenia ulicznego  

na ul. Sportowej 

20 000,00 zł 20 000,00 zł 

Remont dróg nawierzchni nietrwałych 6 276,04 zł 6 276,04 zł 

  RAZEM: 255 609,80 zł 255 294,27 zł 

Tabela 20 - Opis inwestycji zrealizowanych z funduszu sołeckiego. 

 

6. Podatki 
 

Podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny i leśny – to podatki 

uiszczane na rzecz Gminy Pysznica. Najwyższą wartość wpływów z tytułu podatków 

od osób fizycznych za 2019 rok stanowi podatek od nieruchomości. Jego wielkość 

kształtuje się na poziomie 65,76 % całości wpływów z podatków od osób fizycznych. 

Równie wysoka wartość wpływów z tego podatku dotyczy osób prawnych stanowiąc 

73,45% wpływów z tego podatku. Do gminnego budżetu w 2019 roku z tytułu 

podatków uiszczanych przez osoby fizyczne wpłynęło łącznie 1 867 730,75 zł                                

i 1 174 832,04 zł z tytułu podatków uiszczanych przez osoby prawne. 
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Wykres 12 - Porównanie wpływów z podatków od osób prawnych i fizycznych za rok 2018 i 2019. 

Podatek 2018 rok 2019 rok 

Od nieruchomości 1 087 203,05 zł 1 228 235,24 zł 

Rolny 351 684,17 zł 353 856,54 zł 

Leśny 28 284,15 zł 27 717,10 zł 

Od środków transportowych 241 144,25 zł 257 921,87 zł 

Tabela 21 - Porównanie wpływów z podatków od osób fizycznych za 2018 rok i 2019 rok. 

Widać znaczący wzrost wpływów z podatków od nieruchomości i od środków 

transportowych. Spadek wpływów odnotować można tylko w przypadku podatku 

leśnego o kwotę 567,05 zł. 

Podatek 2018 rok 2019 rok 

Od nieruchomości 829 491,10 zł 862 948,74 zł 

Rolny 2 570,00 zł 2 592,00 zł 

Leśny 295 375,60 zł 285 476,30 zł 

Od środków transportowych 9 279,00 zł 23 815,00 zł 

Tabela 22 - Porównanie wpływów z podatków od osób prawnych za 2018 rok i 2019 rok. 

Wpływy z podatków uiszczanych przez osoby prawne również zwiększyły się                          

w porównaniu do roku 2018 jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, rolny oraz od 

środków transportowych. Spadek zauważalny jest jedynie przy wpływach z podatku 

leśnego o kwotę 7 899,30 zł. Przy czym wzrost wpływów z podatku od środków 

transportowych jest ponad 2,5 razy większy niż w 2018 roku. 

Największe zaległości w podatkach odnotowane są w przypadku podatku od 

nieruchomości. Nastąpiła jednak znacząca zmiana w porównaniu do roku 2018. 

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 182 022,14 

1136715,7

1708315,62

1174832,04

1867730,75
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zł w 2018 roku, a w 2019 roku zmalały do kwoty 123 0009,89 zł. Podobny spadek                 

w zaległościach zauważalny jest w przypadku podatku od środków transportowych. 

Zaległości zmniejszyły się do kwoty 3 940,56 zł z kwoty 36 332,98 zł w roku 2018. 

Wzrosły natomiast zaległości w podatku leśnym – o ok. 5,5 % i w podatku rolnym –                

o ok. 15 % w porównaniu do roku 2018. Zaległości z tytułu podatków od nieruchomości 

od osób prawnych powiększyły się z 3 286,00 zł do 4 627,00 zł w 2019 roku. 

Pracownicy Urzędu Gminy w Pysznicy wystawili łącznie 668 upomnień i 98 tytułów 

wykonawczych dla podatków od środków transportowych, rolnego, leśnego i od 

nieruchomości.  

INWESTYCJE 

Wszystkie realizowane inwestycje na terenie Gminy Pysznica ukierunkowane są na 

rozwój gospodarczy i społeczny gminy. Nie tylko wpływają na poprawę jakości życia 

mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb, ale również na zwiększenie 

konkurencyjności względem innych gmin tworząc dogodne warunki do rozwoju 

przedsiębiorstw.  

1. Drogi 
 

W celu polepszenia infrastruktury technicznej, poprawy bezpieczeństwa oraz 

podniesienia estetyki przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pysznica w 2019 roku 

zrealizowano szereg inwestycji związanych z drogownictwem. 

Inwestycje z zakresu przebudowy dróg gminnych wewnętrznych: 

Miejscowość Numer 
ewid. działki 

Ulica Wartość zadania 
– roboty 

budowlane 

Pozyskane środki 
zewnętrzne 

Długość 
przebudowanej 

drogi 

Pysznica 4535 Błonie 121 960,77 zł  370 mb 

298 Wolności 23 941,02 zł  76 mb 

2765 Piaskowa 47 140,23 zł  121,5 mb 

2851/2 Wolności 36 514,59 zł  132 mb 

2248 Piskorowy 
Staw 

117 330,73 zł  292 mb 

1277/9 Komunalna 461 546,31 zł 
 

369 237,00 zł z 
Funduszu Dróg 

Samorządowych 

498 mb 

1279/32 Słotwiny 187 705,01 zł 472 479,00 zł z 
Funduszu Dróg 

Samorządowych 

430 mb 

2177,2527 Żwirowa 402 894,00 zł 987 mb 

4730 Głęboka 87 085,11 zł 44 455,00 zł ze środków 
budżetu województwa 

podkarpackiego z 
Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 

310 mb 
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4677 Malinowa 58 706,30 zł 30 545,00 zł ze środków 
budżetu województwa 

podkarpackiego z 
Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 

213 mb 

Jastkowice 3238 Prosta 229 308,14 zł  700 mb 

2934/2 Wspólna 54 313,90 zł  166 mb 

3305 Piaskowa 51 554,36 zł  167 mb 

Brandwica 363 Wałowa 49 044,96 zł  160 mb 

Bąków 632 Orzeszkowej 42 393,40 zł  135 mb 

Chłopska 
Wola 

108/4 - 24 384,93 zł  72 mb 

Krzaki 379/31 Sosnowa 164 984,91 zł  371 mb 

   Razem roboty budowlane: 2 160 808,67  zł 916 716,00 zł 5 200,50 mb 

Tabela 23 - Przebudowane drogi gminne wewnętrzne. 

Inwestycje w zakresie przebudowy dróg gminnych publicznych: 

Miejscowość Numer drogi Ulica Wartość zadania – roboty 
budowlane 

Długość 
przebudowanej 

drogi 

Pysznica 101218R Podborek 129 346,06 zł 156 mb 

10220R Zadole 362 910,83 zł 710 mb 

Razem roboty budowlane: 492 256,89 zł 
z czego 393 805,00 zł pochodziło  
z Funduszu Dróg Samorządowych 

866 mb 

Tabela 24 - Przebudowane drogi gminne publiczne. 

Ogółem koszty związane z przebudową dróg wewnętrznych i gminnych wynosiły 

2 687 248,78 zł (roboty budowlane + nadzór inwestorski + dokumentacja projektowa 

+ tablice informacyjne). 

 

Rysunek 5 - Przebudowana ulica Podborek w Pysznicy. 
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Rysunek 6 - Przebudowana ulica Zadole w Pysznicy. 

 

Przebudowa dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Pysznica: 

Miejscowość Numer drogi Długość 
przebudowanej 

drogi 

Wartość zadania 

Pysznica 1019R 1234 mb 5 379 000 zł w tym dotacja                      
z budżetu gminy Pysznica 

1 365 500,00 zł 
 

Brandwica 1020R 1634 mb 1 564 821,24 zł w tym dotacja                 
z budżetu gminy Pysznica 

198 747,52 zł 

 

Tabela 25 -Przebudowane drogi powiatowe w 2019 roku przebiegające przez teren gminy Pysznica. 
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Rysunek 7 - Rondo w Pysznicy. 

Remontów wymagały nie tylko same drogi, ale również przepusty na drogach 

wewnętrznych w Bąkowie, Jastkowicach i Pysznicy. Łączny koszt ich remontów 

wyniósł 17 748, 90 zł. 

Most w Kłyżowie był w złym stanie technicznym i zagrażał bezpieczeństwu 

przejeżdżających przez niego osób, dlatego podjęto kroki w kierunku opracowania 

dokumentacji remontowej, a następnie odnowiono jego drewnianą nawierzchnię. 

Koszt zadania wyniósł 18 275,37 zł. 

2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
 

Na terenie Gminy Pysznica w 2019 roku zrealizowano następujące zadania związane 

z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: 

Miejscowość Ulica Wartość zadania Długość przebudowanej sieci 

Pysznica Podborek 37 662,00 zł 258 mb (wod.) 

Sportowa 8 117,84 zł 200 mb (wod.) 

Rędziny 2 103,07 zł 50 mb (wod.) 

Piskorowy Staw 12 583,76 zł 300 mb (wod.) 

Jastkowice 1000-lecia 43 210,00 zł 296 mb (wod.) 

Ludian 51 968, 00 zł 356 mb (wod.) 

Kopernika 3 654,32 zł (etap I) 170 mb (wod.) 

Fedorowskiego 3 533,14 zł 250 mb (wod.) 

Nadgórze 10 772,10 zł 184 mb (wod.) 

144 mb (kan.) 

Razem: 173 604,23 zł 2 064 mb (wod.) 

144 mb (kan.) 

Tabela 26 - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pysznica w 2019 roku. 
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Zrealizowano także zadanie pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej                        

w miejscowości Pysznica – Olszowiec – dalszy etap”. W ramach tego działania 

powstało 2 362 mb sieci kanalizacji za łączną kwotę 2 539 987,99 zł z czego 300 

000,00 zł pochodziło z WFOŚiGW. 

 

 

Rysunek 8 - Przepompownia w Pysznicy, ulica Piaskowa. 

 

Ponadto zaktualizowano dokumentację kosztorysową budowy kanalizacji sanitarnej 

w Kłyżowie – etap I za kwotę 4 255,60 zł, oraz opracowano koncepcję rozbudowy 

sieci kanalizacji sanitarnej dla Brandwicy, Bąkowa i Jastkowic w ramach zadania pn.: 

„Sieć wodociągowa i kanalizacyjna - poprawa stanu infrastruktury wodnościekowej 

w Gminie Pysznica” za kwotę 8 000 zł. 

Przepompownia w Pysznicy ma wydajności 2890 m3/dobę, a dwa zbiorniki retencyjne 

ok. 600 m3/dobę. W ciągu roku wydajność ok. 1000m3/dobę jest wystarczająca dla 

całej gminy, jednak podczas upałów potrzeby są znacznie większe. Dlatego też                    

w 2019 roku podjęto działania w celu poprawienia tej sytuacji. Wybudowano studnię 

z węzłem pomiarowo – redukcyjnym, która stanowiła łącznik z siecią wodociągową 

Stalowej Woli. Zapewniło to dodatkową wydajność na poziomie 800 m3/dobę. 

Działania te pozwoliły na częściowe rozwiązanie problemu. 
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Nazwa zadania Wartość zadania 

Budowa studni z węzłem pomiarowo – 

redukcyjnym (łącznik Pysznica – Stalowa Wola) 

15 312,40 zł 

Budowa studni kanalizacyjnej w Pysznicy (ulica 

Głęboka) 

1 071,66 zł 

Tabela 27 - Studnie wybudowane w 2019 roku. 

3. Oświetlenie uliczne 
 

W związku z powstawaniem nowych zabudowań na terenie Gminy Pysznica, czy to 

dotyczących budownictwa mieszkaniowego czy usługowego, konieczne jest 

realizowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego,                   

a przede wszystkim z jego rozbudową. W 2019 roku zrealizowano 16 zadań z zakresu 

rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pysznica. Ich szczegółowy opis 

przedstawia poniższa tabela: 

Miejscowość Nazwa zadania Numer ewid. 
działki 

Ulica Wartość zadania 

Pysznica Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Pysznica 

XVI” 

994 Wrzosowa 3 687,98 zł 

Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Pysznica IX” 

2929/1, 2929/2, 
2926, 2925, 2922 

Sportowa 3 122,18 zł 

Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Pysznica 

XVI” 

662 Wolności 2 052,08 zł 

Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Pysznica 

XIV” 

524/1, 527/5, 
528, 531, 532, 

537, 539/1, 
538/2, 540/2, 
543/5, 544/5, 
547/2, 548/8, 
552/3, 552/2 

Szubargi 9 611,66 zł 

Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Pysznica 

XXII” 

3419/5, 3419/6, 
3378, 3375, 3376, 
3377/3, 3377/1 

Podorenda 4 302,98 zł 

Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Pysznica 

XVII” 

3434, 3172, 
3207/3 

Jaśminowa 8 706,38 zł 

Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

4599/2 Sanowa 2 421,08 zł 
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linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Sudoły III” 

Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Sudoły II” 

4571/9 Poprzeczna 2 052,08 zł 

Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Sudoły I” 

4535, 6254/5 Błonie 6 837,29 zł 

Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego 

2732/1, 2732/7, 
2733/5, 2734, 

2736, 2737, 2739, 
2740, 2741, 2742, 
2743/1, 2743/4, 

2744, 2745 

Sportowa 52 201,90 zł 

Jastkowice Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Jastkowice 

V” 

3230/1 Wolności 7 694,09 zł 

Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Jastkowice 

I” 

2014,2015 Podleśna 3 626,48 zł 

Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Jastkowice 

IV” 

2850/14, 
2850/13, 

2850/11, 2850/9 

Kopernika 10 281,87 zł 

Jastkowice Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Jastkowice 

X” 

1883/2, 3264/1 Brandwicka 
 

4 930,28 zł 

Brandwica 334/2, 908/2 Ojca Jana 

Kłyżów Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Pysznica X” 

434/2 Mickiewicza 2 162,78 zł 

Chłopska Wola Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na istniejącej 

linii napowietrznej NN ze 
stacji trafo „Jastkowice 

III” 

57/1,57/2,58,59,
60 

- 6 028,67 zł 

Razem: 129 719,78 zł 

Tabela 28 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pysznica w 2019 roku. 

 

4. Infrastruktura sportowo – rekreacyjna 
 

Gmina Pysznica wpiera akcje promujące sport i zdrowy tryb życia. Dlatego część 

inwestycji dotyczy bezpośrednio infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. Wychodząc 
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naprzeciw potrzebom mieszkańców, w 2019 roku powstały trzy nowe Otwarte Strefy 

Aktywności. 

 
Nazwa zadania 

 
Wartość zadania 

 
Dofinansowanie 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności  
w Brandwicy – obok przedszkola 

 
42 251,10 zł 

 
19 741,00 zł 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności  
w Jastkowicach – ul. 3 Maja 

 
90 634,10 zł 

 
44 163,00 zł 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności  
w Krzakach – plac przy szkole 

 
108 149,30 zł 

 
50 000,00 zł 

Razem: 
            

241 034,50 zł  
 

113 904,00 zł 

Tabela 29 - OSA w Gminie Pysznica powstałe w 2019 roku. 

Dofinansowanie w kwocie 113 904,00 zł pochodziło z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

„Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym OSA 2019”. 

 

 

Rysunek 9 - OSA w Jastkowicach wraz z placem zabaw. 

 

Dokonano renowacji istniejących urządzeń oraz doposażono place zabaw w Bąkowie, 

Chłopskiej Woli i Pysznicy. Działania te pozwoliły poprawić funkcjonalność oraz 

trwałość użytkowania tych trzech obiektów. 
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Rysunek 10 - Plac zabaw w Chłopskiej Woli. 

 

Nazwa zadania Wartość zadania 

Zakup i montaż urządzeń na plac 
zabaw w Bąkowie 

9 286,50 zł 

Zakup i montaż urządzeń na plac 
zabaw w Chłopskiej Woli 

6 150,00 zł 

Zakup i montaż urządzeń na plac 
zabaw w Pysznicy (Sudoły) 

27 060,00 zł 

Razem: 42 496,50 zł 

Tabela 30 - Inwestycje na placach zabaw. 

 

W 2019 roku zrealizowano również następujące zadania związane z infrastrukturą 

sportowo – rekreacyjną: 

 

 

Id: DD1B106E-C152-416A-8901-9F2903754B3D. Podpisany Strona 48



49 
 

 

 

 
Raport o stanie Gminy Pysznica za 2019 rok 

 
    

 
Nazwa zadania 

 
Wartość zadania 

 
Dofinansowanie 

Modernizacja infrastruktury sportowej 
– przebudowa boiska w Pysznicy 

497 410,60 zł 
 

239 850,45 zł- 
Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 
"Program 

Sportowa Polska - 
Program rozwoju 

lokalnej 
infrastruktury 
sportowej - 
edycja 2019" 

Budowa ogrodzenia przy ulicy 
Strażackiej w Kłyżowie – boisko 

sportowe 
50 000,00 zł 

- 

Wykonanie monitoringu Otwartych 
Stref Aktywności w Krzakach, 

Jastkowicach i Brandwicy 
18 756,27 zł 

- 

Zakup siedzisk na potrzeby stadionu  
w Jastkowicach 

9 977,76 zł 
- 

Remont szatni klubowej w Kłyżowie 
wraz z zakupem szafek 

10 000,00 zł 
- 

Zakup desek ławkowych i bramek na 
stadion w Pysznicy 

9 926,21 zł 
- 

Opracowanie projektu budowy 
oświetlenia boiska wielofunkcyjnego 

przy szkole w Kłyżowie 
3 936,00 zł 

- 

Razem: 600 006,84 zł 239 850,45 zł 

Tabela 31 - Inwestycje związane z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną. 

 

 

Rysunek 11 - Boisko przy PSP w Pysznicy. 
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Rysunek 12 - Ogrodzenie boiska w Kłyżowie. 

 

5. Wydatki inwestycyjne i usługi remontowe w szkołach   

i przedszkolu 
 

W szkołach i przedszkolu zostały wykonane następujące remonty: 

Jednostka 

oświatowa 

Wyszczególnienie wykonanych prac Koszt ogólny robót 

łącznie z projektami   

i nadzorami  

PSP 

w Pysznicy 

Roboty remontowe (naprawa tynków żywicznych na 

lamperiach, malowanie szatni) 

Remont monitoringu 

20 974,09 zł 

PSP 

w Jastkowicach 

Remont podłóg, położenie płytek, malowanie i zakup 

projektora 

34 606,09 zł 

PSP 

w Kłyżowie 

Konserwacja kotła c.o. oraz wymiana rur palnikowych  

w piecach  

Wymiana okien w klasach lekcyjnych  

Wymiana lamp oświetleniowych 

Okładziny z kamienia na ścianie pod gablotę ze 

sztandarem 

 

97 682,77 zł 
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Remont wjazdu do szkoły 

Rozbudowa infrastruktury sieci internetowej 

Zakup krzeseł  

PSP 

w Krzakach 

Rozbudowa infrastruktury sieci internetowej 

Remont komina 

Remont osłon grzejnikowych 

Zakup szafek, ławek i krzeseł 

 

49 265,43 zł 

Przedszkole 

w Pysznicy 

Konserwacja kotła c.o. 

Remont budynku – renowacja podłóg drewnianych (deska 

barlinecka) w budynku Przedszkola 

Adaptacja budynku przy ulicy Armii Krajowej  

w Jastkowicach na Punkt Przedszkolny 

120 757,21 zł 

Razem: 323 285,59 zł 

Tabela 32 - Remonty w szkołach. 

 

Adaptacja budynku przy ulicy Armii Krajowej w Jastkowicach na potrzeby Punktu 

Przedszkolnego pozwoliła na pozwoliła po raz pierwszy na zapewnienie miejsc                     

w przedszkolu dla wszystkich zgłoszonych dzieci. Na ten cel przeznaczono środki                 

w kwocie 104 834,55 zł. 

 

6. Pozostałe inwestycje, zakupy i remonty 
 

 
Nazwa zadania 

 
Wartość zadania 

 
Dofinansowanie 

Zakup 30 koszy na śmieci 14 452,50 zł - 

Zakup świątecznych dekoracji 
latarniowych i choinki 

40 755,20 zł 
- 

Budowa ogrodzenia działki remizy OSP 
i świetlicy wiejskiej w Studzieńcu 

17 900,00 zł 
- 

Remont i wyposażenie pomieszczeń DL 
w Jastkowicach wraz z budową 

oświetlenia scenicznego 
35 828,26 zł 

15 000 zł - Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Podkarpackiego  
w ramach 

"Podkarpackiego 
Programu 

Odnowy Wsi na 
lata 2017-2020" 
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Zakup wiat przystankowych 75 000,00 zł - 

Razem: 183 935,96 zł 15 000 zł 

Tabela 33 - Pozostałe inwestycje, zakupy i remonty. 

 

INFRASTRUKTURA 

1. 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 31.12.2019 r. łączna długość sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Pysznica wynosi 142,11 km.  

 

Miejscowość Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

Stan na dzień 

31.1.2019 r. 

Zmiana 

Bąków 50 53 +3 

Brandwica 224 230 +6 

Chłopska Wola 44 45 +1 

Jastkowice 935 969 +34 

Kłyżów 290 291 +1 

Krzaki 169 172 +3 

Pysznica 1391 1438 +47 

Słomiana 67 67 - 

Studzieniec 72 73 +1 

Razem: 3242 3338 96 

Tabela 34 - Liczba przyłączy do sieci wodociągowej w Gminie Pysznica z podziałem na miejscowości. 

 

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

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

sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1 452 budynków mieszkalnych.                                    

W miejscowości Pysznica 64 budynki mieszkalne są podłączone do kanalizacji 

ciśnieniowej. To wzrost o 25 w stosunku do roku 2018. 

 

 

Miejscowość Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

Stan na dzień 

31.1.2019 r. 

Zmiana 

Bąków 8 9 +1 

Chłopska Wola 30 30 - 

Jastkowice 484 503 +19 

Pysznica 843 910 +67 

Razem 1365 1452 87 

Tabela 35 - Liczba przyłączy do sieci kanalizacji grawitacyjnej z podziałem na miejscowości. 
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Na terenie Gminy Pysznica działa jedna stacja uzdatniania wody w Pysznicy - 

Podborek oraz jedna zbiorcza oczyszczalnia ścieków w Jastkowicach. 

 

W związku z coroczną realizacją zadań mających na celu rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej, na terenie Gminy Pysznica nie odnotowuje się powstawania znacznej 

ilości przydomowych oczyszczalni ścieków. Ich łączna liczba to 66 sztuk. 

 

2. Drogi 
 

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

z czego 44,259 km ma nawierzchnię bitumiczną, a 15,156 km nawierzchnię 

tłuczniową.  

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dróg gminnych z uwzględnieniem 

miejscowości i ulicy. 

 

Numer drogi Ulica 

Pysznica 

101 204R Targowisko 

101 216R Jedności Narodowej, Kościelna, Wiejska 

101 218R Podborek, Zadole, Kolonia 

101 220R Hutnicza, Zadole, Strażacka, Sikorskiego, 

Folwarczna 

101 224R Podorenda, Kaczyłów 

101 227R Kręta, Kaczyłów, Wolności 

101 228R Podlesie 

102 523R Rędziny 

101 242R Słoneczna 

101 235R Sportowa 

101 238R Komunalna 

101 229R Modrzewiowa, Brzozowa 

Jastkowice 

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

101 203R 3-go Maja 

101 204R Majdan, Moskale, Ruda, Kuziory 

101 207R Wałowa 

101 208R Bukowa, Kopernika, Poprzeczna 

101 210R Boczna, Fedorowskiego 

101 211R Chopina, Cicha, Szewska 

Kłyżów 

101 233R Podsanie 

101 235R Podkorzeniec 
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101 237R Zagórska, Strażacka 

101 241R Słoneczna 

Kłyżów - Krzaki 

101 234R Błońska, Borek, Polna 

Krzaki 

101 230R Leśna 

101 231R Sosnowa, Podleśna 

101 232R Knieja, Leśna, Konopnickiej 

Brandwica 

101 206R Wałowa 

Bąków 

101 205R  

Studzieniec 

101 214R  

Chłopska Wola 

101 209R  

Tabela 36 - 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 37 - Zestawienie dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Pysznica. 

 

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

transportu rolnego. W 2019 roku wydatki budżetowe w dziale transport i łączność 

wyniosły 5 281 318,23 zł. Gmina Pysznica partycypuje w kosztach przebudowy dróg 

powiatowych, które przebiegają przez teren gminy. Dzięki tej współpracy w 2019 

roku przebudowano drogę powiatową nr 1019R i drogę 1020R Brandwica – Jastkowice. 

W wyniku przebudowy drogi nr 1019R powstało pierwsze rondo na terenie Gminy 

Pysznica.  

 

Na drogach gminnych znajduje się 5 mostów o łącznej długości 79 m. W 2019 r. 

opracowano dokumentację na remont mostu w Kłyżowie oraz wyremontowano jego 

drewnianą nawierzchnię. 
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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 38 - Zestawienie mostów na terenie Gminy Pysznica. 

3. Informacje na temat planowanej drogi ekspresowej            

S-74 na odcinku Opatów – Nisko  przebiegającej przez 

teren gminy Pysznica. 
 

W latach 2010 - 2011 zostało wykonane Studium Korytarzowe (SK), w którym 

rozpatrywane było 7 wariantów przebiegu drogi ekspresowej S74. Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zarekomendowała do dalszych 

prac na kolejnym etapie projektowym tzn.: Studium Techniczno-Ekonomiczno-

Środowiskowym (STEŚ) 3 warianty (Wariant W1 – czerwony , Wariant W3 – zielony, 

Wariant W4 – różowy).  

W dniu 20.05.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych Oddział w Rzeszowie a Biurem Projektowym - Transprojekt Gdański na 

wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (wraz z analizą 

i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu SK) oraz Materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej 

uzyskaniem dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - 

Nisko".  

W ramach umowy została przeprowadzona analiza przebiegów wariantów S74 

(Wariant W1 – czerwony , Wariant W3 – zielony, Wariant W4 – różowy) 

zarekomendowanych  z  etapu  SK tj.  z  2011  r.,  i zaproponowane   zostały   korekty   

przebiegu   poszczególnych   wariantów drogi. Dodatkowo Projektant opracował swój 

wariant autorski przebiegu S74 - Wariant TGD – pomarańczowy. Przebieg 

planowanych wariantów został udostępniony wszystkim zainteresowanym na stronie 

internetowej GDDKiA. Do zaproponowanych wariantów Wójt Gminy Pysznica zgłosił 

uwagi i zastrzeżenia. 

Biuro Projektowe – Transprojekt Gdański zobowiązane zostało również do 

przeprowadzenia spotkań informacyjnych ze społeczeństwem w ramach tzw. Akcji 

Informacyjnej. Spotkania te zostały zaplanowane w I półroczu 2020 r. 

Planowane daty prac przygotowawczych i realizacji odcinka S74 Opatów – Nisko: 

 złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) 

– I kwartał 2021 r. 

 uzyskanie DŚU – IV kwartał 2021 r. 
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 opracowanie KP – IV kwartał 2021 r. – IV kwartał 2023 r. 

 dalsze prace przygotowawcze uzależnione są od zapewnienia finansowania,                   

w sytuacji jego uzyskania planuje się: 

 ogłoszenie przetargu na P&B – I kwartał 2024 r. - III kwartał 2024 r. 

 zawarcie umowy na P&B – III kwartał 2024 r. - IV kwartał 2024 r. 

 uzyskanie ZRID – I kwartał 2026 r. 

 zakończenie budowy – II kwartał 2028 r. 

 

REALIZACJA UCHWAŁ, PROGRAMÓW I STRATEGII 

1. Realizacja uchwał rady gminy 
 

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, Rada Gminy w Pysznicy 

odbyła łącznie 13 posiedzeń sesyjnych i podjęła 82 uchwały. Ich szczegółowy opis 

przedstawia poniższe zestawienie: 
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Lp. Numer uchwały Data 
podjęcia 

Uchwała… Termin wykonania Pozycja 
w Dzienniku 
Urzędowym 

1. V/28/2019 30 stycznia 
2019 r. 

w sprawie zmian  
w budżecie gminy na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

2. V/29/2019 30 stycznia 
2019 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty 
podatków i innych opłat stanowiących 
dochody budżetu Gminy Pysznica 
instrumentem płatniczym 

Uchwała   wchodzi   w życie po  upływie   
14 dni   od   dnia  ogłoszenia    
w Dzienniku  Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

28.02.2019 r. 
poz. 1247 

3. V/30/2019 30 stycznia 
2019 r. 

zmieniająca uchwałę  
w sprawie uchwalenia Programu 
współpracy gminy Pysznica  
z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Pysznicy. 

- 

4. V/31/2019 30 stycznia 
2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
podwyższenia kwoty kryterium 
dochodowego i ustalenia zasad zwrotu 
wydatków poniesionych na świadczenia 
w zakresie dożywiania dzieci  
i zapewnienia posiłku w ramach 
wieloletniego rządowego programu 
,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023 

Uchwała   wchodzi   w życie   po  upływie   
14 dni   od   dnia  ogłoszenia   w Dzienniku  
Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2019 r. 

21.02.2019 r. 
Poz. 1147 

5. V/32/2019 30 stycznia 
2019 r 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia programu osłonowego w 
zakresie dożywiania „Posiłek w szkole” 
na lata 2019 – 2023 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2019 r. 

- 

6. V/33/2019 30 stycznia 
2019 r 

w sprawie powołania Komisji 
Statutowej Rady Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

7. VI/34/2019 27 lutego 
2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 
rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

8. VII/35/2019 18 marca  
2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 
rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 
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9. VII/36/2019 18 marca  
2019 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

10. VII/37/2019 18 marca  
2019 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw w gminie 
Pysznica 

Uchwała   wchodzi   w życie   po  upływie   
14 dni   od   dnia  ogłoszenia   w Dzienniku  
Urzędowym Województwa Podkarpackiego, 
z wyjątkiem postanowień § 1 pkt 1 lit. b), 
pkt 2 lit. a), pkt 3 lit. a), pkt 4 lit. a), pkt 5 
lit. a), pkt 6 lit. a), pkt 7 lit. a), pkt 8 lit. 
b), pkt 9 lit. a), pkt 10 lit. a), które 
.wchodzą w życie z pierwszym dniem  
kadencji Sołtysów  i Rad Sołeckich 
następującej  po  kadencji,  w czasie  
której  niniejsza uchwała została podjęta. 

23.04.2019 r. 
Poz. 2454 

11. VII/38/2019 18 marca  
2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania stałych Komisji Rady Gminy, 
ustalenia ich przedmiotu działania oraz 
składu osobowego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

12. VII/39/2019 18 marca 
2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Pysznica w 2019 roku” 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

10.04.2019 r.  
Poz. 2245 

13. VIII/40/2019 29 kwietnia 
2019 r. 

w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

14. VIII/41/2019 29 kwietnia 
2019 r. 

w sprawie zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

15. VIII/42/2019 29 kwietnia 
2019 r. 

w sprawie odwołania 
Skarbnika Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

16. VIII/43/2019 29 kwietnia 
2019 r. 

w sprawie powołania 
Skarbnika Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

17. VIII/44/2019 29 kwietnia 
2019 r. 

w sprawie wykonania obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej 

Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

28.05.2019 r. 
Poz. 2980 
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18. VIII/45/2019 29 kwietnia 
2019 r. 

w sprawie określenia trybu  
i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

06.06.2019 r.  
Poz. 3115 

19. VIII/46/2019 29 kwietnia 
2019 r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

03.06.2019 r. 
Poz. 3053 

20. VIII/47/2019 29 kwietnia 
2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz niepublicznych innych 
form wychowania przedszkolnego, 
prowadzonych na terenie Gminy 
Pysznica przez osoby fizyczne lub osoby 
prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego, w wysokości 
wyższej niż określona w ustawie  
o finansowaniu zadań oświatowych 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 maja 2019 r. 

30.05.2019 r. 
Poz. 3016 

21. VIII/48/2019 29 kwietnia 
2019 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. 

- 

22. Nr IX/49/2019 29 maja  
2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli pod 
nazwą „Rybakówka I” 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

17.06.2019 r. 
Poz. 3260 

23. IX/50/2019 29 maja 
2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli pod 
nazwą „Rybakówka II” 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

17.06.2019 r. 
Poz. 3259 

24. IX/51/2019 29 maja  
2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Stalowowolskiego na realizację 
zadania publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 
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25. IX/52/2019 29 maja  
2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 
2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

26.  IX/53/2019 29 maja  
2019 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

27. IX/54/2019 29 maja  
2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia przystanków 
komunikacyjnych, warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów, których 
właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

13.06.2019 r. 
Poz. 3226 

28. X/55/2019 25 czerwca 
2019 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Pysznica wotum zaufania 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

29. X/56/2019 25 czerwca 
2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Pysznica za rok 
2018 wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

30 X/57/2019 25 czerwca 
2019 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Pysznica absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2018 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

31. X/58/2019 25 czerwca 
2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 
2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

32. X/59/2019 25 czerwca 
2019 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

33. X/60/2019 25 czerwca 
2019 r. 

w sprawie powołania zespołu 
ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

34. X/61/2019 25 czerwca 
2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Pysznica 
oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych od 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

23.07.2019 r. 
Poz. 3794 
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dnia 
1 września 2019 roku 

35. XI/62/2019 28 sierpnia 
2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu 
Stalowowolskiego na realizację zadania 
publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

36. XI/63/2019 28 sierpnia 
2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 
2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

37. XI/64/2019 28 sierpnia 
2019 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

38. XI/65/2019 28 sierpnia 
2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia w 
2020 roku pożyczki długoterminowej na 
sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Kłyżów – etap I” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

39. XI/66/2019 28 sierpnia 
2019 r. 

w sprawie zasięgnięcia od 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
informacji o kandydatach na ławników 
zgłoszonych na kadencję 2020-2023 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

40. XII/67/2019 10 września 
2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 
2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

41. XII/68/2019 10 września 
2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania dotyczącego 
sfinansowania w 2020 r. zadania pn. 
„Modernizacja szkolnej 
infrastruktury sportowej w Gminie 
Pysznica” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -* 

42. XIII/69/2019 26 września 
2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 
2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

43. XIII/70/2019 26 września 
2019 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 
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44. XIII/71/2019 26 września 
2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

45. XIII/72/2019 26 września 
2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
dotyczącego sfinansowania  
w 2020 r. zadania pn. „Opracowanie 
dokumentacji projektowej na budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Kłyżów- etap II ” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

46. XIII/73/2019 26 września 
2019 r. 

wsprawie zmiany uchwały dotyczącej 
zaciągnięcia zobowiązania 
dotyczącego sfinansowania w 2020 r. 
zadania pn. „Modernizacja szkolnej 
infrastruktury sportowej 
w Gminie Pysznica ” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

47. XIII/74/2019 26 września 
2019 r. 

w sprawie wyboru ławników na 
kadencję w latach 2020-2023 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

48. XIII/75/2019 26 września 
2019 r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu 
zawodowego dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz wysokość  
i warunki wypłacania niektórych innych 
składników wynagrodzenia i świadczeń, 
wynikających ze stosunku pracy 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 września 2019r 

31.10.2019 r. 
Poz.5094 

49. XIII/76/2019 26 września 
2019 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca 
roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 
w publicznych przedszkolach  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z mocą 
obowiązującą od 1 września 2019 r 

31.10.2019 r. 
Poz.5095 
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i punktach przedszkolnych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Pysznica oraz określenia warunków 
zwolnienia z tych opłat 

50. XIII/77/2019 26 września 
2019 r. 

w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy 
Pysznica z dnia 16 lutego 2017 r. w 
sprawie określenia kryteriów 
obowiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Pysznica, określenia 
dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów oraz 
przyznania liczby punktów dla 
poszczególnych kryteriów 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 września 2019 r 

31.10.2019 r. 
Poz.5096 

51. XIII/78/2019 26 września 
2019 r. 

w sprawie utworzenia Punktu 
Przedszkolnego w Jastkowicach przy 
Przedszkolu w Pysznicy 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

52.  XIV/79/2019 30 
października 
2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 
2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

53. XIV/80/2019 30 
października 
2019 r. 

w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta dla obliczenia 
wysokości podatku rolnego na rok 2020 

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 2020 r 

27.11.2019 r. 
Poz. 5694 

54. XIV/81/2019 30 
października 
2019 r. 

uchylająca uchwałę  
w sprawie opłaty od posiadania psów 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

29.11.2019 r. 
Poz. 5780 

55. XIV/82/2019 30 
października 
2019 r. 

w sprawie ustalenia diet radnych Gminy 
Pysznica i sposobu ustalania 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
listopada 2019 r. 

- 
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należności z tytułu zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych 

56. XIV/83/2019 30 
października 
2019 r. 

w sprawie ustalenia zasad 
i wysokości przysługujących diet oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
sołtysów Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
listopada 2019 r. 

- 

57. XIV/84/2019 30 
października 
2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 
dotyczącej wdrożenia Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów, 
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za 
egzekwowanie tej polityki, 
wprowadzenia mechanizmu kontroli 
naruszeń wspomnianej polityki oraz 
ustanowienie konsekwencji za 
nieprzestrzeganie Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -- 

58. XIV/85/2019 30 
października 
2019 r. 

w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

27.11.2019 r. 
Poz. 5695 

59. XIV/86/2019 30 
października 
2019 r. 

w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

27.11.2019 r. 
Poz. 5696 

60.  XIV/87/2019 30 
października 
2019 r. 

w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Pysznica nieruchomości 
gruntowej zabudowanej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

61. XIV/88/2019 30 
października 
2019 r. 

w sprawie określenia wysokości  
i warunków udzielenia bonifikaty od 
opłaty jednorazowej za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

27.11.2019 r. 
Poz. 5697 
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62. XIV/89/2019 30 
października 
2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości w drodze przetargu 
nieograniczonego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy 

- 

63. XIV/90/2019 30 
października 
2019 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 

- 

64. XIV/91/2019 30 
października 
2019 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym kończą 6 lat, w publicznych 
przedszkolach i punktach 
przedszkolnych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Pysznica oraz 
określenia warunków 
zwolnienia z tych opłat 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z mocą 
obowiązującą od 1 września 2019 r. 

02.12.2019 r. 
Poz. 5845 

65. XIV/92/2019 30 
października 
2019 r. 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 
kontroli problemowej w Urzędzie 
Gminy w Pysznicy 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

66. XV/93/2019 27 listopada 
2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 
2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

67. XV/94/2019 27 listopada 
2019 r. 

w sprawie uchwalenia Programu 
współpracy gminy Pysznica z 
organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Pysznicy 

- 

68. XV/95/2019 27 listopada 
2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

16.12.2019 r. 
Poz. 6532 
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69. XV/96/2019 27 listopada 
2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na terenie gminy Pysznica 

Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia 

24.12.2019 r. 
Poz. 6723 

70. XV/97/2019 27 listopada 
2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych lub w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z mocą 
obowiązującą od dnia 4 października  
2019 r. 

18.12.2019 r. 
Poz. 6617 

71. XV/98/2019 27 listopada 
2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia sieci publicznych przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

23.12.2019 r. 
Poz. 6697 

72. XV/99/2019 27 listopada 
2019 r. 

w sprawie przyjęcia rezolucji 
dotyczącej wprowadzenia zmian  
w przepisach o utrzymaniu porządku  
i czystości w gminach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

73. XVI/100/2019 20 grudnia 
2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Pysznica na rok 
2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

74. XVI/101/2019 20 grudnia 
2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

30.12.2019 r. 
Poz. 6792 

75. XVI/102/2019 20 grudnia 
2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy na terenie 
Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

30.12.2019 r. 
Poz. 6793 

76. XVII/103/2019  
 

30 grudnia 
2019 r. 

w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2020 r. 

- 
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i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok 

77. XVII/104/2019  
 

30 grudnia 
2019 r. 

w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 
2020 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2020 r. 

- 

78. XVII/105/2019  
 

30 grudnia 
2019 r. 

w sprawie udzielenia w 
2020 roku pomocy finansowej dla 
Powiatu Stalowowolskiego na realizację 
zadania publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

79. XVII/106/2019  
 

30 grudnia 
2019 r. 

w sprawie udzielenia w 2020 roku 
pomocy finansowej dla Powiatu 
Stalowowolskiego na realizację zadania 
publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

80. XVII/107/2019  
 

30 grudnia 
2019 r. 

w sprawie udzielenia w 2020 roku 
pomocy finansowej dla Powiatu 
Stalowowolskiego na realizację zadania 
publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 

81. XVII/108/2019  
 

30 grudnia 
2019 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Pysznica 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2020 r. 

- 

82. XVII/109/2019  
 

30 grudnia 
2019 r. 

Uchwała budżetowa 
Gminy Pysznica na 2020 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy. 

03.02.2020 r. 
Poz. 633 

  Tabela 39 - Zestawienie uchwał Rady Gminy w Pysznicy w 2019 roku. 
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2. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 

2016 – 2022  
 

Strategia Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016 – 2022 została przyjęta uchwałą Rady 

Gminy Pysznica nr XXI/125/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Dzięki diagnozie 

problemów rozwojowych występujących na terenie gminy Pysznica oraz w oparciu          

o analizy i badania, udało się zdefiniować misję i cele, które będą realizowane                    

w Gminie do 2022 roku. 

„Gmina Pysznica – dobre miejsce do życia” to wizja Gminy Pysznica, która 

realizowana jest w trzech głównych obszarach:  

- infrastruktura i przedsiębiorczość, 

- aktywność obywatelska, 

- społeczeństwo. 

 

Rysunek 13 - Główne cele obszaru strategicznego „Infrastruktura i przedsiębiorczość”. 
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TRANSPORT 

- układ komunikacyjny gminy dostosowany do 
potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców

WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA I MIĘDZYSEKTOROWA             
W ZAKRESIE ROZOWJU I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

- wykorzystanie położenia gminy i współpracy dla rozwoju 
potencjału gospodarczego gminy 

OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszanie negatywnego oddziaływania na 
środowisko ze strony instytucji, podmiotów 

gospodarczych i społecznych oraz gospodarstw 
domowych

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

- poprawa w zakresie aktywności zawodowej                 
i przedsiębiorczośći mieszkańców gminy oraz 

generowanie korzystnych warunków rozowju firm 
na terenie gminy
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Głównym celem obszaru strategicznego „Infrastruktura i przedsiębiorczość” jest 

rozwój ukierunkowany na poprawę jakości życia mieszkańców. 

W ramach tego obszaru udało się zrealizować następujące działania: 

 rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego, 

 budowa i przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych, 

 współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych, 

 prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej 

i produkcyjnej, 

 prace nad rozszerzeniem siatki połączeń komunikacji zbiorowej, 

 partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej wzdłuż której 

przebiega szlak rowerowy „Green Velo”, 

 zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Pysznica ustalające 

zasady wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy 

Pysznica w procesie realizacji składania wniosków i uzyskania dofinansowania 

przez mieszkańców, 

 prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej w przedszkolu i szkołach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmocnienie odpowiedzialności oraz zwiększenie uczestnictwa mieszkańców                  

i organizacji pozarządowych w sprawach publicznych gminy to cel obszaru 
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a KLIMAT DLA WSPÓŁPRACY 

- tworzenie odbrej atmosfery dla współpracy 
i aktywnośći obywatelskiej oraz integracji 

społecznej

WSPÓLNIE I INTEGRACYJNIE

- więcej inicjatyw integrujących mieszkańców i 
społeczności gminne

PROMOCJA I ROZWÓJ AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ

- budowanie i pokazywanie pozytywnych 
przykładów praktyk obywatelskich 

NARZĘDZIA WSPÓŁPRACY

- rozwój sprzyjających warunków dla 
aktywności mieszkańców

Rysunek 14 - Główne cele obszaru strategicznego „Aktywność obywatelska”. 
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strategicznego: „Aktywność obywatelska”. W 2019 roku w ramach tego obszaru 

podjęto realizację następujących zadań: 

 wspieranie działalności organizacji pozarządowych, 

 inicjatywa lokalna, 

 udostępnienia pomieszczeń w Urzędzie Gminy na potrzeby organizacji punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu doradztwa rolniczego, 

 współpraca z sołtysami i radami sołeckimi w zakresie prawidłowości realizacji 

funduszu sołeckiego, 

 przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w sporcie, stypendiów 

sportowych oraz nagród w dziedzinie kultury, 

 realizacja projektu „e-Gmina Pysznica 2019” mającego na celu poprawienie 

umiejętności korzystania z Internetu oraz zwiększenia umiejętności z zakresu 

e-usług publicznych i wykorzystania publicznych e-zasobów.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnim z obszarów Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016 – 2022 jest 

obszar o nazwie „Społeczeństwo”. Zadania, które udało się zrealizować w ramach 

tego obszaru w 2019 roku to: 

 zapewnienie miejsc w przedszkolu dla wszystkich dzieci, 

 opracowanie wniosku o dofinansowanie remontu budynku po byłym Domu 

Kultury na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej, 

Rysunek 15 - Główne cele obszaru strategicznego „Społeczeństwo”. 
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- tworzenie odbrej atmosfery dla 
współpracy i aktywnośći obywatelskiej 

oraz integracji społecznej

KULTURA I INTEGRACJA

- rozwój infrastruktury związanej z kulturą 
oraz dostosowanie działań do oczekiwań 

mieszkańców

SPORT I REKREACJA

- zwiększenie potencjału i zasobów 
związanch z uprawianiem sportu              

i rekreacją mieszkańców
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 remont Domu Ludowego w Jastkowicach na potrzeby poszerzenia działalności 

Domu Kultury, 

 organizacja wydarzeń kulturalnych, 

 wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przyznawanie dotacji, 

 opracowanie dokumentacji potrzebnej do wykonania oświetlenia boiska 

sportowego przy szkole w Kłyżowie, 

 utworzenie trzech nowych Otwartych Stref Aktywności, 

 zakup, montaż oraz remont urządzeń na placach zabaw, 

 wspieranie organizacji sportowych poprzez dotowanie środków gminnych na 

realizację ich zadań, 

 wspieranie organizacji imprez o charakterze patriotyczno – obywatelskim, 

dostępnych dla wszystkich mieszkańców, 

 wspieranie merytoryczne i finansowe projektów promujących integrację 

lokalnego środowiska – pikniki sołeckie, 

 instytucje kultury – Dom Kultury i Biblioteka, realizowały działania związane 

z popularyzacją czytelnictwa, wystawy czy spotkania z autorami książek. 

 

3. Realizacja Programu Opieki nad Zabytkami na lata 

2018 - 2021 
 

Program Opieki na Zabytkami Gminy Pysznica na lata 2018 -2021 został przyjęty 

uchwałą nr III/17/2018 Rady Gminy Pysznica  z dnia 17 grudnia 2018 r. 

W programie tym wyróżniono 6 grup zadań ochrony dziedzictwa kulturowego naszej 

gminy. 

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i układów ruralistycznych na obszarach 

wiejskich. 

 

W ramach tej grupy zadań w 2019 r. gmina Pysznica poprzez współpracę                         

z miejscowym Domem Kultury  oraz stowarzyszeniami podejmowała działania mające 

na celu wspieranie folkloru oraz lokalnych tradycji.  

 

Opieka nad zabytkami nieruchomymi ze szczególnym uwzględnieniem obiektów 

i zespołów obiektów, charakterystycznych dla gminy i obszaru kulturowego, na 

którym zlokalizowana jest gmina. 

 

W ramach tej grupy zadań udzielono wsparcia w formie dotacji dla Parafii 

Rzymskokatolickiej w Pysznicy na kontynuację prac remontowych w budynku 

zabytkowej plebanii by ratować walory historyczne i architektoniczne tego zabytku.  

Wysokość dotacji 29 280,62 zł została przeznaczona na wykonanie podłoży 
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betonowych i tynków oraz prac tynkarsko-malarskich i posadzek. Wartość całego 

zadania wyniosła 50 834,41 zł w tym 10 tys. zł dotacji Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Również w ramach tej grupy zadań gmina Pysznica udzieliła dotacji dla Parafii 

Pysznica na „Remont zabytkowego pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym 

w Pysznicy wpisanego do rejestru zabytków ruchomych województwa 

podkarpackiego wśród zespołu pomników nagrobnych na terenie cmentarza 

parafialnego w Pysznicy pod numerem B-907” w wysokości 20 000,00 zł (całość 

zadania 22 503,42 zł). Stan nagrobka rodziny Chochorowskich był bardzo zły, dzięki 

temu przedsięwzięciu obiekt ten został odrestaurowany.  

 

Ochrona wartości niematerialnych. 

 

W ramach tej grupy zadań w gminie Pysznica podejmowano m.in. następujące 

działania: 

 organizacja wieczoru kolęd, przedstawienia jasełkowe, warsztaty wypiekania 

pierniczków wg dawnej receptury,  

 uroczystości patriotyczne, w tym przed pomnikiem przy kościele w Pysznicy 

 XII „Królewski Jarmark” w Pysznicy 

 konkurs kulinarny „Pyszne Smaki Lasowickiej Ziemi”, który odbył się 16 

czerwca 2019 r.   

 gminne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej 

 uroczystości rocznicowe pacyfikacji wsi Kochany 

 gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości 

 Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży organizowany przez 

PSP w Pysznicy 

 

Praktyczne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego. 

 

13 kwietnia 2019 roku w Domu Ludowym w Słomianej odbyło się organizowane przez 

Stowarzyszenie Kobiet Słomianej, spotkanie dotyczące lokalnych zwyczajów 

wielkanocnych. Od lat to lokalne stowarzyszenie w czasie przedświątecznych 

przygotowań zaprasza w progi swojej siedziby, by promować tradycje wielkanocne 

w regionie. Wśród uczestników tego spotkania są koła gospodyń uczestniczące                    

w konkursie na najpiękniejszy stół wielkanocny. 

 

W kościele parafialnym w Pysznicy 3 maja o godz. 10.00 odprawiona została 

uroczysta Msza Święta z udziałem przedstawicieli władz gminnych, pocztów 

sztandarowych: OSP Pysznica i OSP Jastkowice, szkół z terenu gminy, strażaków oraz 

harcerzy z Pysznicy. Uroczystość uświetnił śpiew Grupy Rekonstrukcyjnej Wojska 

Polskiego „Wrzesień ’39” z Jastkowic. 
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W dniu 4 maja 2019 r. w Ambasadzie RP w Paryżu zostały uroczyście otwarte 

dwudniowe obchody Święta Polonii i Polaków oraz Dnia Flagi RP organizowane przez 

Stowarzyszenia Obrońców Krzyża w Paryżu. Ceremonię zainaugurował Ambasador RP 

we Francji pan Tomasz Młynarski. Do udziału w tej uroczystości został zaproszony 

zespół „Pyszniczanie”. W pierwszym dniu „Pyszniczanie” wystąpili w siedzibie 

Ambasady, gdzie zaprezentowali piękny polski folklor ludowy przeplatany pieśniami 

patriotycznymi. Po koncercie zespół kontynuował prezentację podczas rejsu 

statkiem po Sekwanie, który był jedną z atrakcji ww. obchodów i w którym wzięło 

udział 350 osób. W czasie rejsu nie zabrakło wzruszających momentów jakimi były 

spotkania z rodakami czy też zaśpiewanie pieśni „Czarna Madonno” przepływając 

obok katedry Notre Dame. Polacy przebywający we Francji przynieśli ze sobą 

narodowe flagi oraz biało-czerwone szaliki. Były wspólne śpiewy i tańce. W czasie 

drugiego dnia obchodów zespół uświetnił swoim udziałem apel przy pomniku 

„Solidarności” wspólnie z zebranymi śpiewając pieśni patriotyczne. Pobyt zakończył 

się uroczystym obiadem połączonym z muzycznym biesiadowaniem w Domu 

Kombatanta PMK. 

 

25 maja Domu Kultury w Pysznicy w odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 

przyznanych przez Wójta Gminy Pysznica w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury na podstawie oceny całokształtu działalności 

lub osiągnięć o istotnym znaczeniu na skalę regionalną. nagrody otrzymali: 

 

 Zespół Ludowy PYSZNICZANIE, nagrodzony w kategorii: Twórca kultury – 

uczestnik amatorskiego ruchu artystycznego. Zespół powstał w Domu Kultury 

w Pysznicy, w 1997 roku. Od 22 lat zespół ten chroni naszą ludową tradycję 

przed zapomnieniem występując podczas wydarzeń kulturalnych w regionie.  

 

 Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne DZIEDZICTWO                        

I PAMIĘĆ, nagrodzone w kategorii: Strażnik kultury – chroniący i promujący 

tradycję regionalną, który promuje i godnie reprezentuje gminę Pysznica. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w październiku 2017 r., jednak 

działalność swoją rozpoczęło już w 2014 roku jako grupa nieformalna. 

Działalność stowarzyszenia przyczynia się do popularyzacji lokalnej kultury, 

obrzędów i zwyczajów szczególnie wśród dzieci i młodzieży, na stałe wpisując 

się w artystyczną działalność mieszkańców Jastkowic. 

 

 Teresa Mierzwa, nagrodzona w kategorii: Animator życia kulturalnego                       

w gminie, która od wielu lat inicjatorka licznych przedsięwzięć i animatorka 

życia kulturalnego w regionie. 
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 Zbigniew Koczwara, nagrodzony w kategorii: Animator życia kulturalnego                 

w gminie, który od wielu lat popularyzuje i wspiera lokalną kulturę, organizuje 

wydarzenia o charakterze patriotycznym oraz wydarzenia promujące lokalne 

tradycje i obrzędy.  

 

 Grzegorz Butryn, nagrodzony w kategorii: osiągnięcia o istotnym znaczeniu 

dla twórczości artystycznej, za dokonania w dziedzinie tańca w latach 2016-

2018, który jest uczniem klasy III Gimnazjum w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Kłyżowie. Karierę taneczną rozpoczął jako małe dziecko w Domu Kultury              

w Pysznicy.  

 

9 czerwca 2019 r. w kościele parafialnym w Jastkowicach ks. kanonik Tadeusz Mach 

uroczyście obchodził 60 lecie przyjęcia święceń kapłańskich. W tym dniu na Mszy Św. 

o godz. 11.00 dostojny jubilat wraz z parafiami i zaproszonymi gośćmi dziękował 

Bogu za lata sprawowania posługi kapłańskiej. Ks. Tadeusz Mach prawie 40 lat 

sprawował funkcję proboszcza parafii w Jastkowicach i zapisał się w sercach parafian 

nie tylko jako duszpasterz, ale również animator społeczności lokalnej, ceniący 

dbałość o tradycję i historię regionu. 

 

16 czerwca podczas XII Królewskiego Jarmarku w Pysznicy rozstrzygnięty został  

KONKURS „Pyszne smaki lasowiackiej ziemi” na najlepszy produkt regionalny który 

zorganizował  Dom Kultury w Pysznicy przy wsparciu Stowarzyszenia „Lasowiacka 

Grupa Działania” oraz Wójta Gminy Pysznica. 

 

Gmina Pysznica co roku wspiera organizację Słomiańskiego Jarmarku Produktów 

Regionalnych, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Kobiet Słomianej na 

przełomie lipca i sierpnia. Uczestników tego wydarzenia przyciągają  specjały kuchni 

regionalnej i tradycyjna muzyka ludowa. 

 

Wydarzenie artystyczne pt.: „Wierni Tradycji Jastkowickiej i Nadsańskiej”, odbyło 

się 15 sierpnia 2019 r. w Jastkowicach (teren obok kościoła rzymskokatolickiego). 

Piękna uroczystość przygotowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 

Jastkowickiej i Zespół Ludowy „Jastkowianie”. Przedsięwzięcie to dofinansowano ze 

środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Fundusz 

Lokalny SMK oraz Gminę Pysznica i powiat stalowowolski. 

 

W niedzielny wieczór, 15 września, w zabytkowym budynku plebanii w Pysznicy odbył 

się Wieczór Pieśni Patriotycznych, organizowany przez Muzeum Jana Pawła II 

i miejscową parafię w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wspólne śpiewanie 

poprowadziła schola młodzieżowa starsza i zespół instrumentalno-wokalny „Akord” 

Id: DD1B106E-C152-416A-8901-9F2903754B3D. Podpisany Strona 74



75 
 

 

 

 
Raport o stanie Gminy Pysznica za 2019 rok 

 
    

pod kierunkiem Teresy Mierzwy. Wydarzenie było okazją do świętowania 

Niepodległości i rozbudzania postaw patriotycznych w młodszym pokoleniu.   

 

W październiku władze gminy Pysznica uczestniczyły w uroczystościach 

pogrzebowych kpt. Tadeusza Gajdy ps. „Tarzan”(żołnierza podziemia 

niepodległościowego, dowódcy oddziału partyzanckiego),  którego szczątki po latach 

spoczęły w rodzinnej ziemi rozwadowskiej.  

 

Uczniowie z PSP w Pysznicy po raz kolejny wzięli udział w konkursie Zabytkomania 

tym razem opowiadając historię jednego z grobów na pysznickim cmentarzu.   

 

9 listopada 2019 r. z inicjatywy bratanka kaprala Franciszka Dziuby – Stanisława 

Dziuby i przy wsparciu Wójta Gminy Pysznica – Łukasza Bajgierowicza oraz dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach – Bogdana Dziuby odsłonięta została 

tablica upamiętniająca kaprala Franciszka Dziubę na budynku PSP w Jastkowicach. 

 

W roku 2019 r. rozpoczęto realizację działania  „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku”, 

mającego na celu wypromowanie 12 powiatów, 39 gmin i 6 Lokalnych Grup Działania, 

obejmując 200 atrakcji turystyczno-rekreacyjnych. Powyższe atrakcje pogrupowano 

w 4 ścieżkach tematycznych (smakowita, muzealna, aktywna, kulturalna), 

prezentując: ludzi regionu, aktywne organizacje, kulinaria, cykliczne imprezy, 

walory przyrodnicze i turystyczne, zabytki, izby regionalne (muzea, galerie), bazę 

noclegową i gastronomiczną, punkty widokowe, lokalne produkty. 

Szczegóły: https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/turystyczny-szlak-dobrego-smaku 

W ramach tej grupy na stronie internetowej pysznica.pl opublikowano informacje               

w galerii Portrety – informacje o Adamie Kuryłowiczu, pośle na Sejm RP II kadencji 

urodzonym w Kłyżowie. 

 

Gmina Pysznica w 2019 r. przekazała w formie dotacji na ochronę zabytków środki 

w wysokości 49 280,62 zł. Dzięki temu wsparciu udało się zrealizować kolejny etap 

prac przy zabytkowej plebanii w Pysznicy oraz wykonać kompleksową konserwację 

zabytkowego nagrobka rodziny Chochorowskich na pysznickim cmentarzu.  

 

 

4. Realizacja programu ochrony środowiska i ochrony 

powietrza 
 

W latach 2018 i 2019 realizowane były działania określone w „Programie Ochrony 

Środowiska dla Gminy Pysznica” i w „Aktualizacji programu ochrony powietrza dla 
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strefy podkarpackiej ...”, w tym poprawa efektywności energetycznej obiektów 

budowlanych. 

Gmina Pysznica w roku 2019 zintensyfikowała działania edukacyjno- kontrolne w celu 

poprawy jakości powietrza. W marcu na każdym spotkaniu wiejskim (było ich 10) 

przedstawiane zostały mieszkańcom zasady programu „Czyste powietrze”.  

Jednym z głównych działań była dystrybucja ulotek informacyjno-edukacyjnych 

pobranych ze strony internetowej (www.wios.rzeszow.pl) pt. „SPALANIE 

EKONOMICZNE VS. EKOLOGICZNE” i ”UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO” podczas zebrań wiejskich, za pośrednictwem sołtysów oraz  

w urzędzie gminy.  

W dniu 16 maja 2019r. zostało zorganizowane i przeprowadzone spotkanie 

informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze” i „ulgi 

termomodernizacyjnej” z mieszkańcami gminy Pysznica. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie oraz Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, którzy przekazali 

mieszkańcom podstawowe zasady pozyskiwania wsparcia na inwestycje 

termomodernizacji budynków ( w tym wymianę starych pozaklasowych kotłów). 

Od rozpoczęcia działania programu w 2018 roku w Urzędzie Gminy w Pysznicy działa 

punkt informacyjny, w którym mieszkańcy mogą uzyskać informacje o naborze 

wniosków w programie „Czyste powietrze”. W dniu 9 lipca 2019 r. zostało zawarte 

porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie a Gminą Pysznica. Ustaliło ono zasady wspólnej realizacji 

Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Pysznica w procesie realizacji składania 

wniosków i uzyskania dofinansowania przez mieszkańców. Jest to przedsięwzięcie 

pilotażowe w województwie podkarpackim. W 2019 roku zostało złożonych w gminie 

25 wniosków (tzn. zarejestrowanych w urzędzie, zweryfikowanych przez pracownika 

urzędu gminy, następnie przesłanych do WFOŚIGW w Rzeszowie). W ramach działań 

doradczych oraz rozpowszechniania wiedzy na temat programu i utworzenia Punktu 

zostały opracowane plakaty oraz ulotki informacyjne, a następnie rozdystrybuowane 

po terenie gminy.   

W dniu 27 marca 2019r. ogłoszony został konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej  

p.n.  „Zadbaj o swój kawałek nieba". Konkurs polegał na wykonaniu  plakatu 

promującego uchwałę antysmogową dla województwa podkarpackiego,                              

a w szczególności ochronę powietrza poprzez ograniczenie spalania odpadów                 

i wymianę starych pozaklasowych kotłów na paliwo stałe. Konkurs miał na celu 

zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Pysznica. W związku                    

z coraz częstszymi przypadkami spalania odpadów oraz złej jakości paliwa w kotłach 

centralnego ogrzewania (często przestarzałych, pozaklasowych) dochodzi do 

zwiększenia emisji PM 10, PM 2,5, benzo(a)pirenu oraz dodatkowo węglowodorów 
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policyklicznych (WWA), rakotwórczej sadzy, formaldehydu, dioksyn, pyłów 

zawierających metale ciężkie i cząstek promieniotwórczych. 

Wszystkie te zanieczyszczenia powietrza nie są obojętne dla ludzkiego zdrowia. 

Konkurs przeznaczony był dla mieszkańców gminy Pysznica - w trzech kategoriach 

wiekowych: 

I. Dzieci w wieku do 9 lat; 

II. Młodzież w wieku od 10 do 15 lat; 

III. Młodzież w wieku powyżej 15 lat. 

Finał konkursu odbył się podczas sesji Rady Gminy Pysznica. Władze  gminy wręczyły 

zwycięzcom nagrody.  

Wszystkie szkoły z terenu gminy Pysznica w bieżącym roku tak jak w latach 

poprzednich wzięły udział w akcji ekologicznej „ Listy dla Ziemi” pod hasłem 

„Jestem po stronie natury – segreguję!” 

 

5. Realizacja gminnych programów profilaktycznych  
 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 i 5 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. 

Na gminy nałożony jest obowiązek corocznego uchwalania programu profilaktyki                  

i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wypełnieniem tego obowiązku jest 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Program 

wpisuje się  w Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych a tym samym w Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020 oraz 

w Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, a także w Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pysznica na lata 2011 - 2020.                

Obowiązek przeciwdziałania narkomanii został nałożony m.in. na gminę ustawą                   

o przeciwdziałaniu narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 

2019 rok ma wspierać działania, które służą rozwiązywaniu problemów w tym 

zakresie.  

 

Do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, obejmujących m.in. 

promocję zdrowego stylu życia, promocję zdrowia psychicznego, informowanie 

o szkodliwości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz działalność 

interwencyjną zobowiązane samorządy lokalne.(art. 5)  Poza tym do w/w działań 
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uprawnione są organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, związki 

samopomocy, rodziny osób uzależnionych, szkoły i inne placówki w ramach systemu 

oświaty w zakresie profilaktyki uniwersalnej oraz udzielenia pomocy uczniom 

zagrożonym uzależnieniom. Na poziomie lokalnym pomoc dla osób zagrożonych 

prowadzona jest również w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, punktach 

konsultacyjnych, poradniach profilaktyki i leczenia uzależnień.  

Źródłem finansowania zadań Programu były środki z budżetu gminy, pochodzące 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  

 

W 2019 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 parafialnymi, z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej                 

z terenu gminy, z klubami sportowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami 

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., 

zmienionego zarządzeniem Nr 44/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. oraz zarządzeniem 

Nr 167/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. 

 

Do zadań GKRPA w szczególności należy: 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.  

 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy na 

dzień 31 grudnia 2019 roku wchodziło 9 członków. Są 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 2019 roku GKRPA odbyła 5 posiedzeń podczas których zaopiniowała pozytywnie               

w sumie 5 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

GKRPA w ramach działań kontrolnych w 2019 r. przeprowadziła przy współpracy                     

z miejscowym posterunkiem Policji kontrolę ponad 50% punktów sprzedaży napojów 
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alkoholowych na terenie gminy w ramach działania profilaktycznego „Alkohol – 

ograniczona dostępność”. Celem przeprowadzonych kontroli było sprawdzenie 

przestrzegania przez sprzedawców ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szczególną uwagę komisja zawracała 

na przestrzeganie przez sprzedawców zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, w tym 

konieczność legitymowania osób, których wiek wskazuje na niepełnoletność.  

Od 12 lutego 2019 r. działa Punkt Konsultacyjny w Pysznicy przy ul. Wolności 322 ,  

a przy punkcie działają grupy AA i Anonimowi Hazardziści. Do zadań Punktu 

Konsultacyjnego należy w szczególności:  

 motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do 

specjalistycznych placówek;  

 wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej;  

 udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu (np. uruchamianie przy 

punkcie grup wsparcia i kierowanie do nich osób po zakończonym 

programie leczenia w placówce odwykowej szukających 

alternatywnego środowiska);  

 posiadanie dobrej orientacji na temat możliwości pomocy                            

i kompetencji poszczególnych służb z terenu gminy i innych instytucji, 

które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc dla 

klientów punktu; 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych dla beneficjentów OPS-u, mających 

problem z uzależnieniem od alkoholu – nie uczestniczących w procesie 

leczenia;  

 prowadzenie zajęć wspomagających dla osób będących w procesie 

leczenia bądź osób, które ukończyły terapię leczenia odwykowego; 

 prowadzenie statystyki udzielonych porad i konsultacji. Ponadto 

istotnym celem działalności w punkcie informacyjnym jest podnoszenie 

świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy                     

w rodzinie.  

 

W 2019 r. udzielono w punkcie konsultacyjnym ponad 90 godzin porad. 

 

Od kilku lat dla osób potrzebujących wsparcia działa też punkt pomocy 

psychologicznej w Kłyżowie prowadzony przez specjalistę terapii uzależnień. W 2019 

roku punkt psychologiczny udzielił ponad 80 godzin porad i konsultacji.  

Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom                        

w 2019 r.  wyniosło 93 928,70 zł w tym na przeciwdziałanie narkomanii 6 171,02 zł. 

Podmiotom prowadzącym działalności pożytku publicznego przekazano środki na 

realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki w wysokości 

11 303,33 zł. 
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W ramach działań profilaktycznych sfinansowano: 

 prowadzenie punktu konsultacyjnego, 

 dyżury psychologa w Kłyżowie i Pysznicy, 

 warsztaty profilaktyczne dla dzieci, nauczycieli, rodziców w szkołach,  

 spektakle profilaktyczne w szkołach, 

 alternatywne formy spędzania wolnego czasu ( m.in. wyjazdy na basen, narty, 

do kina podczas ferii, organizacja warsztatów artystycznych, działania                   

w zakresie edukacji prozdrowotnej, spotkania rodzin abstynenckich, 

międzypokoleniowe spotkanie rodzinne w Jastkowicach, bieg po zdrowie), 

 zakup filmów szkoleniowych, 

 zakup książek terapeutycznych, 

 udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na Rodzinę”                 

w ramach której współorganizowano pikniki rodzinne oraz rodzinny rajd 

rowerowy,  

 udział w szkoleniach dla członków GKRPA, 

 organizację szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, 

 zakup artykułów związanych z działalnymi informacyjno-edukacyjnymi.  

6. Realizacja programu opieki nad zwierzętami 
 

W gminie Pysznica obowiązuje „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2019 roku” 

uchwalony uchwałą Nr VII/39/2019 z dnia 18 marca 2019 r. 

W ramach tego programu Gmina Pysznica zapewniła 3 bezdomnym psom miejsce                 

w schronisku dla zwierząt „Strzelce”, 28-220 Oleśnica; Strzelce 879. W 2019 r. 

zaopiekowano się  17 bezdomnymi psami. Z poprzedniego roku w miejscu czasowego 

przetrzymywania psów zlokalizowanego w obrębie Zakładu Segregacji Odpadów 

Komunalnych w Pysznicy pozostało 8 psów. Do adopcji zostało oddanych 17 psów. 

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

powrotu do zdrowia są usypiane przez weterynarza ( w roku 2019 r. uśpiono 4 psy).  

W roku 2019 Gmina zaangażowała  25000,00 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 

1996r. 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. 
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701 z późn. zm.), Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego oraz podjętymi uchwałami. 

W Gminie Pysznica na dzień 31.12.2019 roku zameldowanych było 11 228 

mieszkańców, a 8 672 osoby ujęte są w deklaracjach o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W 2019 roku złożonych zostało 3290 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (w tym 3115 gospodarstwa selektywnie gromadziły odpady, 

a 175 gospodarstw nieselektywnie.)  

 

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2018 i 2019 pozostała bez zmian  

i wynosiła:  

 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi                           

i odbieranymi w sposób selektywny wynosiła 7 zł miesięcznie od osoby,  

 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi                           

i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 15 zł miesięcznie od osoby. 

 

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 2019 podmiot wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego tj. Zakład 

Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  m. 

Pysznica, ul. Wolności 295. Zgodnie z porozumieniem międzygminnym z dnia 

21.06.2012 r. w roku 2019 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 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: 
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 papier i tektura (czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tektury itp.); 

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

 szkło (białe i kolorowe); 

 metale; 

 odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

 odpady wielkogabarytowe; 

 odpady budowlane powstałe w trakcie bieżących remontów niewymagających 

odpowiednich decyzji (pozwolenie bądź zgłoszenie robót budowlanych); 

 zużyte baterie i akumulatory; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 opony; 

 odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, odpadowe oleje, 

pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych 

niebezpiecznych używanych w gospodarstwie),  

 inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych;  

 odzież i tekstylia; 

 odpady zielone; 

 popiół. 

 

W 2019 roku na terenie gminy Pysznica funkcjonował jeden Punkt  Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. Masy odpadów zbieranych w PSZOK potwierdzają 

potrzebę funkcjonowania tego typu obiektu. Gwarantuje on zarówno ograniczanie 

masy odpadów komunalnych trafiających do pojemników, jak i w istotny sposób 

przyczynia się do ograniczania liczby „dzikich” wysypisk. Bardzo dobrze 

funkcjonujący PSZOK w Pysznicy, umożliwia mieszkańcom pozbywanie się                            

w dogodnym dla siebie terminie odpadów, szczególnie tych najbardziej 

problemowych (np. gruz, wielkie gabaryty, odpady niebezpieczne) bez potrzeby ich 

gromadzenia i czekania na wyznaczony w harmonogramie dzień mobilnej zbiórki tych 

odpadów.  

 

Nieruchomości niezamieszkałe z terenu gminy Pysznica nie są objęte systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W 2019 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zawarli umowy indywidualne 

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

Ilość zebranych odpadów 

 za rok 2019 – łącznie 2344.96 Mg w tym selektywnie zebranych 757,30Mg 

 za rok 2018  - łącznie 2041,86 Mg w tym selektywnie zebranych 568,00 Mg 
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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 2019 odbyły się następujące działania:  

1) Gmina Pysznica z udziałem swoich pracowników przeprowadziła cykl spotkań 

informacyjnych z mieszkańcami gminy Pysznica, informując o nowych zasadach 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem szkoleń było m.in. 

informowanie mieszkańców o konieczności składania deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pomoc w ich wypełnianiu.  

2) Gmina Pysznica przygotowała ulotki informujące mieszkańców „ Jak prawidłowo 

segregować odpady w swoim domu”. 

3) Gmina Pysznica była współorganizatorem w szkołach podstawowych i przedszkolu 

z terenu gminy Pysznica 26 Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Nie 

śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy”. W akcji wzięło 973 uczniów i przedszkolaków. 

19 i 20 września 2019 r. uczniowie szkół podstawowych brali udział  w akcji 

sprzątania przyszkolnych terenów, boisk sportowych i „Zielonej Pracowni oraz                     

w plastycznych warsztatach ekologicznych. Dzieci z oddziałów przedszkolnych 

wykonały plakaty opowiadające o pięknie przyrody, o ekologii oraz segregacji śmieci. 

W ramach tej akcji odbyły się także rodzinne warsztaty ekologiczne zorganizowane 

dla rodziców, przedszkolaków oraz uczniów klas I-III. Uczestnicy warsztatów mieli 

zaprojektować i wykonać zabawkę – zwierzątko z surowców wtórnych.  
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Wykres 13 - Ilość zebranych odpadów z terenu Gminy Pysznica w latach 2014 - 2019. 
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Rysunek 16 - Ulotka informacyjna dla mieszkańców gminy Pysznica. 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 

1. Sieć szkolno-przedszkolna 
 

Zadania z zakresu edukacji w Gminie Pysznica realizowane były w szkołach 

podstawowych, oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i punkcie przedszkolnym. 

W roku 2019 Gmina Pysznica była organem prowadzącym 4 szkoły podstawowe oraz 

przedszkola z oddziałem i punktem przedszkolnym. W tym też roku zakończyły 

funkcjonowanie odziały gimnazjalne. 

Jednostki oświatowe funkcjonujące w roku 2019 : 

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

 Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach – z oddziałami 

przedszkolnymi 
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 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie                      

– z odziałem przedszkolnym 

 Szkoła Podstawowa im. Orla Białego w Krzakach – z odziałem przedszkolnym 

 Przedszkole w Pysznicy z odziałem w Brandwicy i Punktem Przedszkolnym                 

w Jastkowicach 

 

Oddziały 

przedszkolne 

 
Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2019/2020 

Placówka 
 Liczba 

oddziałów 
 

Liczba dzieci 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

dzieci 

PSP Pysznica 
 

2 43 3 51 

PSP Jastkowice 
 

2 32 2 32 

PSP Kłyżów 
 

1 24 1 25 

PSP Krzaki 
 

1 22 1 22 

Przedszkole Pysznica 
 

8 169 9 187 

 Razem 14 290 16 317 
Tabela 40 - Oddziały przedszkolne w szkołach i przedszkolu w gminie Pysznica w 2019 roku. 

W roku szkolnym 2018/2019 do wszystkich oddziałów przedszkolnych działających 

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

Przedszkolnym w Jastkowicach uczęszczało 317 dzieci czyli o 27 więcej niż roku 

szkolnym 2017/2018. Działania podjęte w celu utworzenia Punktu Przedszkolnego w 

Jastkowicach w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie zgłoszone w rekrutacji 

na rok 2019/2020 pozwoliło w efekcie zapewnić wszystkim chętnym dzieciom                         

z terenu gminy miejsce w przedszkolu. W celu realizacji tego zadania złożono 

wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dofinansowanie projektu z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 – Rozwój edukacji 

przedszkolnej. Całkowita wartość projektu to 374 808,14 zł z czego wkład własny 

gminy wynosi 37 819, 10 zł. Wniosek obejmował: 

 adaptację pomieszczeń w budynku „Dom św. Józefa”, 

 doposażenie placu zabaw, 

 zakup i montaż wyposażenia pomieszczenia do wydawania posiłków oraz 

pomocy dydaktycznych do sal zabaw, 

 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczyciela, 

 zapewnienie bieżącego funkcjonowania punktu przez okres 12 miesięcy. 
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Kolejnym przykładem dynamicznego rozwoju struktury Przedszkola w Pysznicy jest 

projekt „Przedszkole pod Wesołym Słonkiem” realizowany był od maja 2018 roku do 

sierpnia 2019 roku. Jego wartość to 748 989,93 zł z czego 90% środków pochodziło               

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020.  W ramach projektu zostały wykonane następujące zadania:  

 zaadaptowany został na potrzeby Przedszkola w Pysznicy obiekt po 

Szkole Podstawowej w Brandwicy,   

 utworzone zostało 50 nowych miejsc przedszkolnych w dwóch 

oddziałach,   

 zakupione zostało pełne wyposażenia tego obiektu w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne dla  wychowanków (wyposażono 2 sale zabaw, 

pomieszczenie do wydawania posiłków ze zmywalnią, sanitariaty, 

zakupiono również wyposażenie do kuchni w dotychczasowym  obiekcie 

Przedszkola).  

 

Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem działania 4 oddziałów gimnazjum, które 

działały przy szkołach podstawowych w Pysznicy, Jastkowicach oraz Kłyżowie. 

Łącznie do oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 71 uczniów, a do oddziałów szkoły 

podstawowej 681.  W kolejnym roku szkolnym 2019/2010 ilość oddziałów nie zmieniła 

się w stosunku do roku poprzedniego. Wzrosła o 9 ilość uczniów w szkołach 

podstawowych. 

 

   

Rok szkolny 2018/2019  Rok szkolny 2019/2020  Rok szkolny 

2018/2019  
Rok szkolny 2019/2020  

Szkoła podstawowa  Szkoła podstawowa  Gimnazjum  Gimnazjum  

Placówka  
Liczba 

oddziałów  
Liczba 

dzieci  
Liczba 

oddziałów  
Liczba 

dzieci  
Liczba 

oddziałów  
Liczba 

dzieci  
Liczba 

oddziałów  
Liczba 

dzieci  

PSP Pysznica  13  266  14  284  2  38  n/d  n/d  

PSP Jastkowice  13  224  12  223  1  24  n/d  n/d  

PSP Kłyżów  8  103  8   97 1  9  n/d  n/d  

PSP Krzaki  8  88  8  86 n/d  n/d  n/d  n/d  

Razem  42  681  42  690  4  71  0  0  
Tabela 41 - Liczba uczniów w poszczególnych placówkach w szkołach podstawowych i gimnazjach                      

w 2019 roku. 
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2. Zatrudnienie 
 

W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych w pełnym wymiarze było 102 nauczycieli, 

oraz na 38 umowach w wymiarze łącznym 12,58 etatu. W okresie tym 1 nauczyciel 

skorzystał z urlopu dla poratowania zdrowia. 

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 w Pysznicy 34,01 1,00 7,0 8,84 50,85 

PSP  

w Jastkowicach 

32,24 1,00 - 5,00 38,24 

PSP w Kłyżowie 19,64 1,00 2,09 5,81 28,54 

PSP w Krzakach 14,03 1,00 - 3,07 18,10 

Przedszkole  

w Pysznicy 

14,66 - 5,00 10,26 29,92 

 

Razem 

 

114,58 

 

4,00 

 

14,09 

 

32,98 

 

165,65 

Tabela 42 - Struktura zatrudnienia w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. 

W kolejnym roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych w pełnym wymiarze było 

110 nauczycieli, oraz na 39 umowach w wymiarze łącznym 12,04 etatu. W tym 

też okresie 2 nauczycieli skorzystało z urlopu dla poratowania zdrowia, oraz 2 

nauczycieli odeszło na emeryturę.  
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3. Poziom wykształcenia nauczycieli 
 

Jednostka oświatowa Zatrudnienie nauczycieli w podziale na stopnie 

awansu zawodowego 

 

Razem 

stażyści kontraktowi mianowani dyplomow

ani 

 

PSP w Pysznicy 2,0 4,38 4,0 23,63 34,01 

PSP w Jastkowicach 1,27 5,21 3,41 22,35 32,24 

PSP w Kłyżowie - 0,77 4,01 14,86 19,64 

PSP w Krzakach - 1 1,93 11,10 14,03 

Przedszkole w Pysznicy 2,09 5,05 1,34 6,18 14,66 

 

Razem 

 

5,36 

 

16,41 

 

14,69 

 

78,12 

 

114,58 

Tabela 44 - Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w podziale na stopnie 
awansu zawodowego. 

System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez 

obowiązujący system awansów zawodowych. W 2019 roku jeden nauczyciel zdobył 

awans zawodowy z nauczyciela kontraktowego na mianowanego. 

Jednostka oświatowa  Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty  

  

Razem  

nauczyciele  pracownicy 

ekonomiczno-

administracyjni   

pracownicy 

kuchni  i 

stołówki  

pracownicy 

obsługi  
  

PSP w Pysznicy  36,16 1,00  8,0  9,00  54,16  

PSP w Jastkowicach  33,06  1,00  -  5,00  39,06 

PSP w Kłyżowie  19,96  1,00  2,09  5,00  27,96  

PSP w Krzakach  14,83 1,00  -  3,00 18,83  

Przedszkole w Pysznicy  18,03  -  7,00  10,50  35,53  

 Razem  122,04 4,00  17,00  32,50  175,54  

Tabela 43 - Struktura zatrudnienia w roku szkolnym 2019/2020. 
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Jednostka 

oświatowa 

Zatrudnienie nauczycieli w podziale na stopnie awansu 

zawodowego 

Razem 

stażyści kontraktowi mianowani dyplomow

ani 

 

PSP w Pysznicy 3,58 4,56 5,37 22,65 36,16 

PSP w 

Jastkowicach 

3,5 5,00 3,00 21,56 33,06 

PSP w Kłyżowie 0,36 1,05 3,44 15,11 19,96 

PSP w Krzakach 1 1 1,89 10,94 14,83 

Przedszkole w 

Pysznicy 

6,14 5,06 1,65 5,18 18,03 

Razem 14,58 16,67 15,35 75,44 122,04 

Tabela 45 - Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w podziale na stopnie 
awansu zawodowego. 

4. Wyniki egzaminów 

Wyniki egzaminów – gimnazjalnego i ósmoklasisty podawane są w skali staninowej, 

która odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, 

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

wprowadza 9 przedziałów wyników. 

 nazwa stanina przedziały 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 46 - Skala staninowa. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w odniesieniu do powyższej skali prezentują się 

następująco: 
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Przedmiot 

 

 

Szkoła 

 

 

J. 

polski 

Historia 

i WOS 

Matematyka Przedmioty 

przyrodnicze 

J. angielski 

(poziom 

podstawowy) 

J. niemiecki 

(poziom 

podstawowy) 

J. niemiecki 

(poziom 

rozszerzony) 

PSP 

w Kłyżowie 

4 5 5 5 4 - - 

PSP 

w 

Jastkowicach 

6 4 5 5 6 - - 

PSP w 

Pysznicy 

6 7 8 7 5 9 9 

Tabela 47 - Wyniki egzaminu gimnazjalnego. 

 

Zdawalność egzaminu ósmoklasisty przedstawia poniższa tabela: 

 

Przedmiot 

 

 

Szkoła 

 

 

J. polski Matematyka J. angielski 

(poziom 

podstawowy) 

PSP 

w Kłyżowie 

5 6 3 

PSP 

w Jastkowicach 

5 6 6 

PSP w Pysznicy 6 8 7 

PSP w Krzakach 4 5 4 

Tabela 48 - Wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

 

5. Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Pysznica na 

rzecz uczniów i szkół 
 

W roku szkolnym 2018/2019 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków Gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym 

zadaniem Gminy Pysznica było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie 

przedszkolom i szkołom prowadzonym przez gminę, środków finansowych na 

prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację 

budynków 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.  
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Liczba uczniów uprawnionych do nieodpłatnego dowozu na zajęcia w poszczególnych 

szkołach przedstawiała się następująco: 

 

Szkoła 

Liczba uczniów uprawnionych do nieodpłatnego dowozu: 

Klasy „0” Klasy I-IV 

SP. 

Klasy V-VIII 

SP. 

Klasy III 

G. 

Razem 

PSP w Pysznicy 6 10 11 14 41 

PSP w Jastkowicach 5 33 0 7 45 

PSP w Kłyżowie 0 0 0 0 0 

PSP w Krzakach 8 7 9 Nie 

dotyczy 

24 

Razem 19 50 20 21 110 

Tabela 49 - Liczba uczniów uprawnionych do nieodpłatnego dowozu na zajęcia. 

Oprócz tego dowożono 9 uczniów niepełnosprawnych z terenu całej gminy do Zespołu 

Szkół Specjalnych w Stalowej Woli oraz częściowo refundowano rodzicom koszty 

dowozu 1 osoby do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej z autyzmem w Sandomierzu. 

Łączny koszt realizacji zadania polegającego na dowozie uczniów do szkół w roku 

szkolnym 2018/2019 wynosił: 135 025,69 zł. 

Zadaniem o charakterze pomocy materialnej był zakup podręczników dla uczniów 

klas I-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów. Na realizację tego zadania 

wydatkowano środki finansowe w kwocie 85 675,13 zł, pochodzące w całości                         

z dotacji Wojewody Podkarpackiego. 

W ramach zapewnienia uczniom odpowiedniej opieki, w szkołach działają świetlice  

i stołówki szkolne. Z opieki na świetlicach szkolnych korzystało 201 uczniów.  

 

Szkoła 

Uczniowie korzystający z posiłków  

w stołówce szkolnej: 

w tym: 

Klasy „0” Klasy I-VIII 

Szkoły 

podstawowej 

Klasy III  

Gimnazjum 

posiłki 

pełnopłatne 

przez 

uczniów 

Posiłki 

refundowane 

przez OPS 

PSP w Pysznicy 41 190 16 238 9 

PSP w Jastkowicach 

* - posiłki 

przygotowywane są 

w PSP w Pysznicy 

23 98 6 115 

 

12 
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PSP w Kłyżowie 20 61 5 64 22 

PSP w Krzakach 

* - posiłki 

przygotowywane są 

w PSP w Pysznicy 

20 66 Nie dotyczy 74 12 

 

Razem 104 415 27 491 55 

Tabela 50 - Uczniowie korzystający ze stołówek szkolnych. 

Stołówka funkcjonująca w Przedszkolu w Pysznicy zapewnia  całodzienne wyżywienie 

dla 187 wychowanków w trzech lokalizacjach tj.  Pysznicy, Brandwicy                                     

i Jastkowicach. 

 

 

6. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego 

sprawowanego przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie 
 

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez 

Kuratora Oświaty w Rzeszowie zostały przeprowadzone następujące kontrole                        

w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pysznica. 

 Jednostka kontrolowana: kontrola planowa przeprowadzona w Przedszkolu              

w Pysznicy.  

Tematyka kontroli: ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy   

psychologiczno – pedagogicznej.  

Data kontroli 18.12.2018 r. 

Protokół z kontroli zawiera opis stanu faktycznego. 

Zalecenia: w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani nie wydano 

żadnych zaleceń pokontrolnych.  

 Jednostka kontrolowana: kontrola doraźna  przeprowadzona w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach. 

Tematyka kontroli: ocena prawidłowości wykonywania przez dyrektora szkoły zadań   

wynikających z nadzoru pedagogicznego oraz innych zadań wynikających z przepisów 

szczegółowych.  

Data kontroli 20.05.2019 r. 
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Protokół z kontroli zawiera opis stanu faktycznego. 

Zalecenia: w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani nie wydano 

żadnych zaleceń pokontrolnych.  

Poza w/w kontrolami w ramach nadzoru pedagogicznego Podkarpacki Kurator 

Oświaty wielokrotnie w trakcie roku szkolnego prowadzi monitorowanie różnych 

spraw poprzez elektroniczne ankiety, które obowiązani są wypełniać dyrektorzy 

jednostek. Z działań tych nie są publikowane żadne wnioski, nie są sporządzane 

protokoły ani nie wydaje się zaleceń.  

7. Realizacja programów edukacyjnych 

 

W szkołach na terenie Gminy Pysznica realizowano wiele programów edukacyjnych 

w roku szkolnym 2018/2019. Jednym z nich był projekt pod nazwą „Szkolne 

eksperymentowanie w Gminie Pysznica”, w którym wzięły udział wszystkie cztery 

szkoły – PSP w Pysznicy, PSP w Jastkowicach, PSP w Kłyżowie oraz PSP w Krzakach. 

Program był realizowany w szkołach od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 

i był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.   

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły przystąpiły również do projektu „Programista                   

z klasą” realizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą                  

w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego 

przez Unię Europejską. Projekt ten był realizowany na zajęciach lekcyjnych z zakresu 

edukacji informatycznej, miał na celu zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie 

programowania w oparciu o przyjazny i atrakcyjny dla dzieci program Scratch. 

Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli przy współpracy trenerów, którzy                        

w ramach umowy prowadzili szkolenia dla nauczycieli. 

W szkole w Jastkowicach i Kłyżowie realizowano także finansowany  ze środków Unii 

Europejskiej oraz budżetu krajowego „Program dla szkół”. Jego celem było 

kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia 

owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz 

propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze 

edukacyjnym. 

PSP w Pysznicy przyłączyła się do programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej 

„Czyste powietrze wokół nas” prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

od 2008 r. Program adresowany był do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców              

i opiekunów. Warsztatowy charakter zajęć dostarczał dzieciom wiele okazji do 

uczenia się przez doświadczenie, zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji 
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zdrowotnej, akcentuje jednocześnie aktywny udział dzieci w procesie uczenia się. 

„Moje dziecko idzie do szkoły” to opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną program edukacyjny, również realizowany w pysznickiej szkole.  

Miał on na celu podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, roli 

rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci. Z kolei 

udział w Ogólnopolskim Projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła” realizowanym 

przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, pozwolił na sprawdzenie wiedzy                               

i kompetencji uczniów i pomógł w badaniu efektywności nauczania oraz                            

w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.  

Szkoła w Pysznicy uczestniczyła także w projekcie „Politechnika Młodego 

Odkrywcy”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój realizowała Politechnika Rzeszowska. 

Na podstawie rekrutacji uczniowie zostali zakwalifikowani do grupy tematycznej 

„Szkoła młodych fizyków i matematyków”. Cykl zajęć obejmował cztery 

sześciogodzinne spotkania warsztatowe w roku szkolnym, które prowadzili 

pracownicy naukowi Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej. Dzięki uczestnictwu 

w pokazach naukowych i ciekawych zajęciach warsztatowych, uczniowie zostali 

zainspirowani do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań, mieli możliwość 

poznania procesu tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych, mogli 

doskonalić swoje umiejętności wzmacniając jednocześnie poczucie własnej wartości 

i potrzebę samodoskonalenia. 

Siedmioro nauczycieli uczestniczyło w kursach językowych i metodycznych w krajach 

UE w ramach Projektu „Otwarci na Europę” realizowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - 

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt miał na celu: wymianę 

doświadczeń, przeszkolenie kadry w ramach doskonalenia zawodowego, 

doskonalenie umiejętności i kompetencji przydatnych w rozwoju osobowym oraz                   

w podnoszeniu jakości pracy szkoły. W ramach kontynuacji działań propagujących 

naukę języków obcych zorganizowane zostały dwa ważne wydarzenia szkolne przez 

nauczycieli – uczestników projektu : Spring Day – Dzień wiosny po europejsku - 

21.03.2019 r. oraz Europejski Dzień Języków Obcych – 26.09.2019 r. 

 

8. 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 2018/2019. 

Uczniowie zdobywali wyróżnienia i tytuły laureatów w olimpiadach przedmiotowych 
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z języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, matematyki i chemii. 

Chętnie sprawdzali swoje umiejętności w sporcie – w unihokeju, piłce nożnej, piłce 

siatkowej ora zbiegach. Okazją do prezentacji talentów były konkursy plastyczne                  

i festiwale piosenki. Poniższe zestawienie przedstawia najważniejsze osiągnięcia 

uczniów na szczeblu krajowym: 

PSP w Pysznicy: 

 Wyróżnienia dla 4 uczniów w Międzynarodowym Konkursie Kangur 
Matematyczny  
 

 Tytuł laureata konkursu z języka angielskiego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Wiedzy Archimedes Plus. Lingua Plus: 

• laureat I stopnia z wyróżnieniem (100/100pkt) - 1 uczeń,  
• laureat I stopnia - 3 uczniów,  
• laureat II stopnia - 3 uczniów,  
• laureat III stopnia - 2 uczniów,  
• laureat IV stopnia - 3 uczniów,  
• laureat V stopnia - 3 uczniów. 

 
 Tytuł laureata konkursu z języka niemieckiego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Wiedzy Archimedes Plus. Lingua Plus: 
• laureat IV stopnia - 2 uczniów.  

 
 Tytuł laureata I stopnia z wyróżnieniem dla 6 uczniów w Ogólnopolskim 

Konkursie z Języka Angielskiego „Archimedes”. 
 Wyróżnienie dla 2 uczniów klasy III i V w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka 

angielskiego PIONIER. 
 

 Tytuł laureata XXX edycji Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus. Matematyka 
Plus: 

• laureat I stopnia z wyróżnieniem (w kategorii gimnazjum) - 1 uczeń,  
• laureat I stopnia z wyróżnieniem (w kategorii szkoła podstawowa) - 1 uczeń,  
• laureat I stopnia (w kategorii szkoła podstawowa) - 2 uczniów,  
• laureat II stopnia (w kategorii szkoła podstawowa) - 5 uczniów,  
• laureat III stopnia (w kategorii szkoła podstawowa) - 4 uczniów,  
• laureat III stopnia (w kategorii gimnazjum) - 1 uczeń,  
• laureat IV stopnia (w kategorii szkoła podstawowa) - 1 uczeń,  
• laureat IV stopnia (w kategorii gimnazjum) - 1 uczeń,  
• laureat V stopnia (w kategorii szkoła podstawowa) - 3 uczniów,  

 
 Wyróżnienie i tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowy                      

z chemii „PANDA 2019”.  
 

 II i III miejsce w VIII Międzywojewódzkim Konkursie „Jan Paweł II w pamięci 

pokoleń” (konkurs recytatorski „W hołdzie Polakowi wszech czasów 

najpiękniejsze strofy o Ojczyźnie”). 
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 I, II i III nagrody oraz wyróżnienia w kategorii poezja i plastyka w XVIII 
Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży pod hasłem 
„Uskrzydlona bielą orła …”. 
 

PSP w Jastkowicach: 

 III, IV, V ,  IX miejsce w Ogólnopolskim Biegu Stulecia Odzyskania 
Niepodległości, 
 

 II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ,,Alf”, 

 

 Tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Zuch”, 
 

 Tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Olimpusek – 3 uczniów. 

 

PSP w Kłyżowie: 

 Ogólnopolska olimpiada z j. angielskiego „Olimpusek” sesja zimowa, w której 

wzięło udział 11 uczniów z klas  I-III SP; 

 

 Ogólnopolska olimpiada z j. angielskiego „Olimpus” sesja zimowa, w której 

wzięło udział 16 uczniów z klas IV-VIII SP oraz III Gim. - 5 miejsce w Polsce              

i tytuł laureata uzyskał  uczeń z kl. VII; 

 

 

 Ogólnopolska olimpiada z j. angielskiego „Zuch” edycja semestralna, w której 

wzięło udział 13 uczniów z klas I-III SP. -13 miejsce w Polsce  i tytuł laureata 

zdobyła uczennica z kl. II. 

 

 Ogólnopolska olimpiada z j. angielskiego „Olimpusek” sesja wiosenna,                       

w której wzięło udział 9 uczniów z klas I-III SP. - 9 miejsce w Polsce i tytuł 

laureata zdobyła uczennica kl. I.; 

 

 

 Ogólnopolska olimpiada z j. angielskiego „Zuch” edycja roczna, w której 

wzięło udział 8 uczniów z klas I-III SP. - 15 miejsce w Polsce i tytuł laureata 

zdobyła uczennica kl. I.; 

 

 Międzynarodowy Konkurs  „Kangur Matematyczny"- wyróżniony 1 uczeń 
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PSP w Krzakach: 

 Wyróżnienie dla uczennicy z kl. 0  w XVIII Międzywojewódzkim przeglądzie 

twórczości dzieci i młodzieży pod hasłem: „Uskrzydlona bielą orła…”, 

 Wyróżnienie dla 2 uczennic z klasy VI w Międzynarodowym Konkursie 

Matematycznym Kangur 

 

9. GZOSiP 
 

Obsługę administracyjno – księgową szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pysznica 

zapewnia Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (GZOSiP). Do jego zadań należy 

m.in. prowadzenie sprawozdawczości, kompleksowa obsługa finansowa – księgowa, 

kwestie związane z organizacją dowozu uczniów do szkół czy opracowywanie planów 

dochodów i wydatków budżetowych. W GZOSiP zatrudnionych jest 4 pracowników. 

 

OPIEKA SPOŁECZNA 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy działa jako jednostka organizacyjna gminy 

Pysznica realizująca swoje cele i zadania w jasno określonych strukturach 

organizacyjnych przy pomocy wyspecjalizowanego personelu.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy strukturę organizacyjną tworzą: 

kierownik, dział pomocy społecznej i świadczeń socjalnych, dział świadczeń 

rodzinnych, dział usług opiekuńczych, dział administracji i finansów oraz dział 

obsługi. Na koniec 2019 roku w ośrodku zatrudnionych było 20 pracowników. 

 

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej nastawiona jest przede wszystkim na pomoc 

rodzinom i osobom w nich żyjących, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej 

lub należą do grup ryzyka socjalnego.  

 

W zakresie zadań zleconych udzielono 2431 świadczeń, które objęły łącznie 10 

rodzin. Dla porównania – w 2018 roku udzielono 2772 świadczeń, które objęły 11 

rodzin. Były to specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób              

z zaburzeniami psychicznym. Łączna kwota świadczeń to 84 518 zł. 

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

kwota przyznanych świadczeń wyniosła  493 866 zł. Świadczenia te zostały przyznane 

decyzją 231 osobom i objęły łącznie 167 rodzin. W 2018 roku pomocą objęto 259 osób 

– 180 rodzin, na kwotę 583 195 zł. 
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Świadczenie Ilość Kwota 

Zasiłki stałe 60 261 555 zł 

Zasiłki okresowe 67 25 081 zł 

Posiłek 8151 28 476 zł 

Usługi opiekuńcze 2687 60 301 zł 

Zasiłki celowe na pokrycie 

wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego 

4 18 000 zł 

Inne zasiłki celowe i w naturze 45 100 453 zł 

Tabela 51 - 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 14- Ilość rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową. 

Rodzaj świadczenia Ilość wniosków/liczba 

świadczeń 

Wartość 

Karta Dużej Rodziny 148 wniosków - 

300+ 1335 uczniów 400 500,00 zł 

Świadczenia 

wychowawcze 

17 690 świadczeń 8 808 127,42 zł 

Stypendia 96 uczniów 68 277,50 zł 

Fundusz alimentacyjny 390 świadczeń 153 311,00 zł 

Becikowe 56 świadczeń 56 000,00 zł 
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Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

144 świadczeń 88 614,00 zł 

 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

792 świadczeń 1 247 671,00 zł 

Zasiłek dla opiekuna 170 świadczeń 104 779,00 zł 

 

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

Zasiłki rodzinne z 

dodatkami 

9 918 świadczeń 1 145 723,00 zł 

 

Tabela 52 - Zestawienie wybranych świadczeń. 

KULTURA 

1. Dom Kultury w Pysznicy 
 

Dom Kultury w Pysznicy jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Pysznica. Podstawowym zadaniem 

placówki jest  upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznawanie 

młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości, co pozwala w wartościowy sposób 

zagospodarować wolny czas. Instytucja realizuje zadania z zakresu upowszechniania 

kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej.  

W 2018 roku Dom Kultury zmienił siedzibę przenosząc się do budynku przy ulicy 

Wolności 322. Od tego czasu boryka się z problemem nieprzyjemnego zapachu w sali 

widowiskowej. W ostatnim czasie były wykonywane różne prace związane z likwidacją 

tego problemu, które jednak  nie przyniosły pozytywnych skutków. 

Wykonano  ekspertyzy, które wyraźnie wskazują, że należy wymienić starą podłogę.  

 

W roku 2019 Dom Kultury w Pysznicy organizował stałe, systematyczne i otwarte 

zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Ogniska Artystycznego, 

okazjonalne koncerty, uroczystości, wystawy oraz imprezy plenerowe, a także 

angażował się w przedsięwzięcia tworzone we współpracy z innymi podmiotami.                  

W 2019 roku w Ognisku Artystycznym funkcjonowało 16 stałych form skupiających 633 

uczestników. 
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Wykres 15 - Uczestnicy zajęć oferowanych przez Dom Kultury w Pysznicy. 

 

Stała działalność Dom Kultury w Pysznicy przedstawiała się następująco: 

Ognisko Muzyczne 

W Ognisku Muzycznym prowadzona była nauka gry na wybranych instrumentach. 

Lekcje nauki gry na pianinie, keyboardzie, akordeonie i skrzypcach odbywały się 

indywidualnie, natomiast lekcje gitarowe grupowo. Program nauczania dostosowany 

był do indywidualnych potrzeb danej osoby, więc swój warsztat mogły doskonalić 

osoby w różnym stopniu zaawansowania. 
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Ognisko plastyczne 

 

W Ognisku Plastycznym funkcjonowały działy: 

Klub „Młodych Talentów” - to zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, podczas których uczestnicy uczyli się podstaw malarstwa, kadrowania 

obrazu czy też odpowiedniego doboru kolorów.  

Rękodzieło Artystyczne „Supełek” – zajęcia rękodzielnicze skierowane do dzieci  

i młodzieży. Szeroka gama technik artystycznych mogła dostarczyć każdemu dziecku 

mnóstwo zabawy podczas tworzenia niezwykłych  przedmiotów. 

Klub „Małego Artysty” były to zajęcia z plastyki przeznaczone dla najmłodszych 

uczestników – dzieci 3-6 letnich, które wykorzystywały różne techniki artystyczne, 

poznając przy tym świat  i realizując tematy, które lubią.  

Zajęcia Manualne „Papierzaki” - uczestnicy zajęć poznawali technikę tworzenia 

form przestrzennych przy użyciu masy papierowej. Głównym przedmiotem prac były 

okazy zwierząt domowych i egzotycznych. 

 

 

 

Rysunek 17 - Zajęcia muzyczne w Domu Kultury w Pysznicy. 
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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 grupy. Choreografie zespołu oparte były na dźwiękach muzyki pop  

z wykorzystaniem techniki tańca nowoczesnego z elementami show dance jazz, 

funky jazz, a także modern i acro.   

Zespół „Mali Pyszniczanie” – to oferta zajęć tanecznych, skierowana do dzieci 

najmłodszych - w wieku 4-6 lat, które uczyły się układów tanecznych  

z wykorzystaniem  melodii ludowych jak i współczesnych.  

Zespół Pieśni i Tańca „Pyszniczanie” - to zajęcia, których celem było ukazanie  

i promowanie dziedzictwa kulturowego w dziedzinie tańca ludowego,  pielęgnowanie 

tradycji tańca ludowego oraz popularyzowanie go wśród młodego pokolenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 18 - Zajęcia plastyczne w Domu Kultury w Pysznicy. 
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Zajęcia wokalne 

 

Warsztaty wokalne „Nutka” 

To zajęcia śpiewu zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych wokalistów. 

Zajęcia obejmowały pracę nad techniką wokalną, emisją głosu, dykcją, prawidłowym 

oddechem, a także pracę nad interpretacją tekstu oraz ruchem scenicznym. 

Zespół Wokalny „Takt” 

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

obowiązków zawsze z pełnym zaangażowaniem brały one udział  w próbach oraz 

dokładały wszelkich starań, by jak najlepiej zaprezentować się podczas koncertów 

na terenie Gminy, a także poza jej granicami.  

 

 

 

 

 

Rysunek 19 - Zajęcia taneczne w Domu Kultury w Pysznicy. 
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Warsztaty teatralne 

 

Teatrzyk „Kramik” 

W ramach warsztatów dziecięca grupa teatralna, przygotowała dwa spektakle 

teatralne. Celem pracy  koła teatralnego było umożliwienie uczestnikom obcowania  

z literaturą, poznawania tajników pracy aktora, wyrażania emocji, a także współdziałania  

w grupie.  

 

Teatr „Ambrozja” 

Jest to młodzieżowa grupa teatralna, która skupia młodzież  w wieku od 14 do 17 

lat. Grupa pracowała nad adaptacją sztuki Moliera, a także wspólnie z dziecięcymi 

grupami wzięła udział w przedstawieniu Jasełkowym „Gdy się Chrystus rodzi”. 

Zajęcia teatralne miały na celu udostępnianie młodym miłośnikom sztuki kontaktu                

z  kulturą żywego słowa. 

 

 

 

 

Rysunek 20 - zajęcia wokalne w Domu Kultury w Pysznicy. 
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Klub „Szachmistrza” 

 

Na zajęciach zawodnicy doskonalili swoje umiejętności poprzez naukę teorii, 

rozwiązywanie zadań, rozgrywanie partii i analizę ich.  Swoje umiejętności mogli 

sprawdzić podczas turniejów szachowych zorganizowanych przez naszą instytucję.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 21 - Zajęci teatralne w Domu Kultury w Pysznicy. 

Rysunek 22 - Zajęcia w klubie "Szachmistrza" w Domu Kultury w Pysznicy. 
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Warsztaty ruchowe przy muzyce 

To warsztaty aerobiku skierowane do osób dorosłych. Głównym celem zajęć było 

wzmocnienie i uelastycznienie mięśni całego ciała, poprawa wytrzymałości 

organizmu, witalności i  energii. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w Domu Kultury 

w Pysznicy. 

Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego 

W ramach Gminnego Centrum Organizacji Czasu Wolnego odbywały się warsztaty 

sportowe w sezonie letnim i zimowym. 

Sezon letni trwał od 1 kwietnia do 31 października - zajęcia odbywały się na terenie 

gminnych obiektów sportowych tj.: 

 Gminne Centrum Sportowo-Rekreacyjne  w Pysznicy 

 "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Jastkowicach 

 Boisko sportowe w Kłyżowie 

 Boisko sportowe w Jastkowicach  

Sezon zimowy trwał od 1 grudnia do 31 marca - zajęcia odbywały się w salach 

gimnastycznych w: 

 Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy 

 Publicznej Szkole Podstawowej w Jastkowicach 

 Publicznej Szkole Podstawowej w Kłyżowie 

 Publicznej Szkole Podstawowej w Krzakach  

 

Oprócz stałej oferty zajęć Ogniska Artystycznego Dom Kultury w Pysznicy 

zaangażowany był w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi 

podmiotami (szkoły, biblioteki, przedszkole, Lokalne Grupy Działania), które 

przyczyniają się do rozwoju i promocji twórczości artystycznej. Wśród 

najważniejszych należy wymienić: 

 prowadzenie zajęć w zakresie tańca ludowego - w każdy czwartek  tygodnia  

  w: PSP w Krzakach;  PSP w Kłyżowie;  PSP w Pysznicy oraz  PSP                                

w Jastkowicach; 

 

 przeprowadzenie warsztatów wykonywania kwiatów z bibuły i krepiny w PSP  

w Pysznicy oraz warsztatów wykonywania ozdób bożonarodzeniowych                                 

w Przedszkolu w Pysznicy. 

 

 korzystanie z hal sportowych we wszystkich placówkach oświatowych na 

terenie Gminy Pysznica, w celu prowadzenia stałych zajęć rekreacyjno-
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sportowych przez dział  Domu  Kultury w Pysznicy pn. GMINNE CENTRUM 

ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO; 

 

 prowadzenie stałych całorocznych zajęć rekreacyjno-sportowych                                 

w Przedszkolu w Pysznicy  pn. ,,SPORTOWA  AKADEMIA  MALUCHA". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto w Domu Kultury w Pysznicy w 2019 roku zrealizowane zostały następujące 

przedsięwzięcia: 

Termin i miejsce Tytuł Organizatorzy Przebieg imprezy 

 

17 stycznia 2019r. 

 

Dom Kultury w Pysznicy 

„Wieczór Kolęd” 

Gmina Pysznica 

 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Spotkanie dla 

mieszkańców Gminy 

Pysznica.  Na scenie 

zaprezentowała się 

Pysznicka Orkiestra 

Kameralna, Zespół 

Wokalny „Takt”,   a także 

Zespół Wokalny „Akord”. 

 
Koncerty Kolęd  

„Tobie Mały Panie” 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Uczniowie Ogniska 

Muzycznego 

zaprezentowali  

zdobyte umiejętności      

Rysunek 23 - Zajęcia w ramach Gminnego Centrum Organizacji Czasu Wolnego. 
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21, 23, 25 i 29 stycznia 

2019r.  

Dom Kultury w Pysznicy 

 

w koncercie kolęd             

i pastorałek. 

  

 11 - 24 lutego 2019r. 

 

Dom Kultury w Pysznicy 

 

Warsztaty zimowe pn. 

"Ferie w Domu -,,ale 

Kultury”  

w Pysznicy” 

 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Przeprowadzone zostały 

zajęcia artystyczne dla 

dzieci i młodzieży, wg 

szczegółowego 

harmonogramu. 

 

11-24 lutego 2019r. 

 

Szkoły z terenu Gminy 

Pysznica 

„Sportowe FERIE” 
Dom Kultury  

w Pysznicy 

W ramach ferii odbyły się 

zajęcia o charakterze 

sportowo- rekreacyjnym 

mające na celu aktywne 

spędzanie czasu wolnego 

w okresie ferii. 

 

 

 

19 lutego 2019 r. 

Dom Kultury w Pysznicy 

 

Mini Zimowy Turniej  

Szachowy 

w ramach  

Szachowych Ferii  

dla Juniorów 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Zmagania szachowe  

uczestników Klubu 

„Szachmistrza”. Każdy 

uczestnik otrzymał 

dyplom i drobny 

upominek za udział,                 

a Laureaci I, II i III 

miejsca – dyplomy               

i Nagrody. 

 

20 lutego 2019 r. 

Dom Kultury w Pysznicy 

Warsztaty kulinarne 

OBUDŹ W SOBIE  

MASTER CHEFA!!! 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Zajęcia  zostały 

zorganizowane podczas 

ferii zimowych dla 

chętnych uczestników. 

 

24 i 31 marca 2019r.  

Dom Kultury w Pysznicy  

„Teatralna  

Wiosna” 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

W gościnnym występie 

zaprezentował się Teatr 

Kontynuacja z NCK 

„Sokół” w widowisku 

„Wesele” oraz Amatorski 

Teatr Dramatyczny im. 

Józefa Żmudy z MDK                 

w Stalowej Woli ze 

spektaklem „Chłopcy”. 

 

3 – 5 maja 2019r.  

Paryż 

Święto Polonii  

i Polaków  

oraz  

Dnia Flagi RP  

Stowarzyszenie 

Obrońców Krzyża w 

Paryżu 

Zespół „Pyszniczanie”                

w składzie: panie – 

Barbara Żywczak, Teresa 

Mierzwa, Małgorzata 

Stępień oraz panowie – 
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 Bogdan Żywczak, Andrzej 

Stępień i Józef Butryn 

uświetnił obchody Święta 

Polonii prezentując 

piękny polski folklor 

ludowy przeplatany 

pieśniami patriotycznymi. 

11 maja 2019r.  

 

Dom Kultury w  Pysznicy 

Koncert  

Jubileuszowy  

Zespołu  

Tanecznego „KIK” 

 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Koncert Jubileuszowy, 

podczas którego 

instruktor Pani Teresa 

Świdecka – Węglarz 

świętowała 10-lecie pracy 

z Zespołem Tanecznym 

„KIK”. 

25 maja 2019r.  

 

Dom Kultury w  Pysznicy 

Uroczyste wręczenie 

Nagród Wójta  

Gminy Pysznica  

w dziedzinie kultury.  

 

Gmina Pysznica 

 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Podczas koncertu                    

w wykonaniu zespołów 

artystycznych z Domu 

Kultury w Pysznicy, Wójt 

Gminy Pysznica pan 

Łukasz Bajgierowicz 

wręczył nagrody za 

szczególne osiągnięcia               

w dziedzinie twórczości  

artystycznej, 

upowszechniania               

i ochrony kultury. 

 

26 maja 2019r.  

Dom Kultury w Pysznicy  

 

Koncert 

„Tobie Mamo” 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Koncert w wykonaniu 

zespołów  

artystycznych z Domu 

Kultury w Pysznicy. 

 

 

27 maja 2019r. 

Dom Kultury w Pysznicy 

 

 

Przedstawienia 

teatralne pt. „Jest 

taki kwiat” oraz 

„Akademia Pana 

Kleksa” 

  

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Przedstawienie 

przygotowane przez 

dziecięcą grupę  Teatru 

„Kramik” obejrzały dzieci 

klas I-III szkół z terenu 

Gminy Pysznica. 

 

28 maja 2019r. 

Dom Kultury w Pysznicy 

Spektakl  

 pt. „Świętoszek”  

 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Przedstawienie, które 

młodzieży szkół 

z terenu Gminy Pysznica 

zaprezentował   

Teatr „Ambrozja”. 

 

29 maja 2019r. 

Prezentacja Zespołu 

Tanecznego „KIK” 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Zespół Taneczny „KIK” 

zaprezentował swój 

dorobek artystyczny 
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Dom Kultury w Pysznicy 

 

uczniom z PSP                    

w Pysznicy. 

 

27 maja 2019r 

10, 12 i 14 czerwca  

2019r. 

Dom Kultury w Pysznicy 

 

Muzyczne Koncerty 

pn. „Mojej Rodzinie” 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Koncerty podsumowujące 

rok artystyczny 

2018/2019 

w wykonaniu uczniów 

Ogniska Muzycznego 

zadedykowany wszystkim 

rodzicom. 

16 czerwca 2019r. 

 

miejsce: teren Gminnego 

Centrum Sportowo- 

Rekreacyjnego i 

Kulturalnego   

w Pysznicy 

 

 

 

„XII  Królewski  

Jarmark – Pysznica 

2019” 

Imprezy  

towarzyszące: 

* I Pysznicki Cross 

Rowerowy 

*  Turniej szachowy  

o  Puchar Dyrektora 

Domu Kultury  

w Pysznicy 

* „Biesiada Pysznickich 

Smaków” –  

I Rodzinne Warsztaty 

Kulinarne z udziałem 

Jerzego Nogala 

* Kiermasz Książki 

* wystawa prac 

malarskich „Klubu 

Młodych Talentów” 

 

Gmina Pysznica 

 

Dyrektor DK  

w Pysznicy 

 

Jest to cykliczna impreza 

plenerowa, której celem 

jest wykorzystanie 

zasobów lokalnej  

kultury i tradycji oraz 

aktywizacja społeczności. 

Prezentacjom twórczości 

ludowej i regionalnej 

towarzyszyły występy 

zespołów artystycznych 

działających w Domu 

Kultury w Pysznicy oraz 

zaproszonych gości. 

W ubiegłym roku 

gościnnie wystąpili: 

Zespół  ,,VIDEO", 

Zespół ZBÓJE, 

Zespół OVER US, 

Rewia Kabaretowa 

VIVA MIRAŻ, 

LOEPOLIS – program 

cyrkowy dla dzieci. 

 

 

16 czerwca 2019r.  

 

miejsce: teren Gminnego 

Centrum Sportowo- 

Rekreacyjnego i 

Kulturalnego   

w Pysznicy 

Konkurs Kulinarny 

„Pyszne smaki  

Lasowiackiej Ziemi” 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

 

Stowarzyszenie 

"Lasowiacka  

Grupa Działania" 

Konkurs promował 

produkty regionalne,  

a przy tym rękodzieło  

i twórczość artystyczną            

z wykorzystaniem 

zasobów lokalnego 

dziedzictwa kulturowego. 

Głównym jego celem była 

promocja kuchni 

regionalnej oraz 

zachowanie tradycji  
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 i tożsamości kulturowej 

obszaru LGD. 

Finał konkursu odbył się 

podczas XII Królewskiego 

Jarmarku - Pysznica 

2019. 

1-10  lipca 2019r. 

Solina 

Obóz taneczny 

dla Zespołu  

Tanecznego „KIK” 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Uczestniczki zespołu 

wzięły udział w 

wyjazdowym obozie 

tanecznym nad Soliną, 

gdzie doskonaliły swoje 

umiejętności taneczne 

podczas warsztatów. 

20 września 2019r. 

KUL  

Stalowa Wola 

Udział Zespołu  

Tanecznego „KIK” 

w Festiwalu Nauki  

Dom Kultury  

w Pysznicy 

 

Zespół Taneczny „KIK” 

zaprezentował się 

podczas Festiwalu Nauki  

zorganizowanego przez 

Katolicki Uniwersytet 

Lubelski w Stalowej Woli. 

26 września 2019r.  

 

Plac przy Katolickiej 

Szkole w Stalowej Woli 

Pokaz Zumby dla 

uczestników VI Pikniku 

Sąsiedzkiego, który 

odbył się na placu przy 

Katolickiej Szkole. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy  

Społecznej  

w Stalowej Woli 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Na zaproszenie 

Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Stalowej Woli, pan Adam 

Cichoń – instruktor ds. 

organizacji czasu 

wolnego z Domu Kultury  

w Pysznicy poprowadził 

Pokaz Zumby dla 

uczestników VI Pikniku 

Sąsiedzkiego. 

28 września 2019r. 

 

Miejski Dom Kultury  

w Stalowej Woli  

„Koncert Sąsiedzki”  

z okazji zakończenia 

projektu „Szlakiem 

dziedzictwa 

kulturowego, 

zabytków kultury i 

oferty kulturalnej MOF 

Stalowa Wola”. 

Miejski  

Dom Kultury   

w Stalowej Woli 

Przedmiotem projektu 

było stworzenie wspólnej 

oferty kulturalnej dla 

mieszkańców MOF 

Stalowa Wola w oparciu   

o prowadzoną działalność 

instytucji kultury z 

terenu Stalowej Woli, 

Niska i Pysznicy.  

W programie 

zaprezentowali się 

przedstawiciele każdej  

z tych miejscowości. 

Gminę Pysznica 

reprezentowała pani 

Barbara Żywczak – 

Dyrektor Domu Kultury             
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w Pysznicy, która                    

w rozmowie z panem 

Markiem Gruchotą 

przybliżyła zgromadzonej 

publiczności sylwetkę 

zasłużonej nauczycielki  

i działaczki społecznej               

z Pysznicy, pani Marii 

Bourdon. Na scenie 

zaprezentowała się 

również Dominika Swara, 

która przy 

akompaniamencie 

Stalowej Orkiestry 

zaśpiewała utwory             

o charakterze 

patriotycznym. 

29 września 2019r. 

Żabno 

Udział Teatrzyku 

„Kramik” w imprezie  

plenerowej  

pn. „Hubertus  

Nadsański” 

 

Podczas imprezy na 

scenie  zaprezentował się 

Teatrzyk „Kramik”             

z przedstawieniem  

pt. „Pyszna Woda” 

opisującym legendę 

powstania Pysznicy. 

1 października 2019r. 

Domu Kultury 

w Pysznicy 

Inauguracja roku 

artystycznego 

2019/2020 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Rozpoczęliśmy pracę 

Ogniska Artystycznego              

z bogatą ofertą zajęć 

artystycznych dla dzieci 

młodzieży i dorosłych. 

 

 

11 listopada 2019r. 

 

Dom Kultury w Pysznicy 

 

Koncert „Posłuchaj 

Ojczyzno” 

 

Gmina Pysznica 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Gminne Obchody 101 

rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez 

Polskę. Po uroczystej 

Mszy Św., na placu przed 

Domem Kultury odbyło 

się  wspólne śpiewanie 

pieśni patriotycznych 

przy ognisku. 

14 listopada 2019r.  

 

Dom Kultury w Pysznicy 

„Spotkania z 

Nadsańskimi Mistrzami  

Teatru”  

Dom Kultury w 

Pysznicy 

 

MDK w Stalowej 

Woli 

Zamysłem ”Spotkań  

z nadsańskimi mistrzami 

teatru” było przybliżenie 

postaci świata teatru ze  

Stalowej Woli i jej okolic. 

W Pysznicy taką  

postacią była Maria 

Bourdon pedagog  

i miłośniczka teatru. 

Spotkanie było okazją do 

poznania lokalnego 
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dziedzictwa teatralnego  

i podzielenia się 

wspomnieniami  

na ten temat. 

10 grudnia 2019r. 

 

Dom Kultury w Pysznicy 

 

Warsztaty wypiekania 

pierniczków wg 

przepisu 

pochodzącego ze 

zbiorów p. Marii 

Bourdon   

 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Uczestnicy warsztatów 

wypiekali pierniczki wg 

tradycyjnego przepisu. 

 

15 grudnia 2019r.  

Dom Kultury w Pysznicy 

Przedstawienie 

 Jasełkowe  

Przedszkole  

w Pysznicy 

 

Na scenie Domu Kultury  

w świątecznym programie 

artystycznym 

zaprezentowały się 

wszystkie grupy dzieci  

z Przedszkola w Pysznicy 

 

21 grudnia 2019r. 

Dom Kultury w Pysznicy 

 

 

Koncert  

„Tobie Mały Panie” 

 

 

Dom Kultury  

w Pysznicy 

Koncert w wykonaniu 

uczniów Ogniska 

Muzycznego 

29-30 grudnia 2019r. 

 

Dom Kultury w Pysznicy   

 

Przedstawienie 

Jasełkowe „Gdy się 

Chrystus rodzi” 

 

Dom Kultury w 

Pysznicy 

Przedstawienie                 

w wykonaniu zespołów 

artystycznych z Domu 

Kultury w Pysznicy. 

Całoroczne  

wystawy 

Wystawy kół  

zainteresowań  

działających w DK 

 

Dom Kultury w 

Pysznicy 

 

 

* Wystawa prac 

malarskich pani Marii 

Hadały – uczestniczki 

Klubu „Młodych 

Talentów; 

*Wystawa prac Angeliki 

Grzywacz w technice 

kredki ołówkowej; 

* Wystawa prac Klubu 

„Małego Artysty” 

*Wystawa prac 

uczestników 
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Osiągnięcia zespołów działających przy Domu Kultury w Pysznicy 

 

Udział w wyjazdowych konkursach, festiwalach, przeglądach i wydarzeniach 

kulturalnych, promujących Gminę Pysznica, zaplanowanych według kalendarza  

i w odpowiedzi na zaproszenia wpływające do instytucji w ciągu danego roku.    

 12 stycznia 2019r. – Grupa średnia Zespołu Tanecznego „KIK” zajęła II miejsce  

w II Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Sulmierzyce Open” w Sulmierzycach.  

 12 stycznia 2019r. – Grupa młodzieżowa Zespołu Tanecznego „KIK” zajęła III 

miejsce w II Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Sulmierzyce Open”                              

w Sulmierzycach. 

 9 marca 2019r. – Wyróżnienie dla Zespołu Tanecznego „KIK” w XI 

Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych (RE)AKCJE w Bełchatowie. 

 30 marca 2019r. – Zespół Taneczny „KIK” zdobył Grand Prix w X Jubileuszowym 

Podkarpackim Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” w Dębicy. 

 5 kwietnia 2019r. – Wyróżnienie dla Zespołu Tanecznego „KIK” w VI 

Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Taneczne Inspiracje”  w Biłgoraju. 

 29 kwietnia 2019r. – Julia Bąk – uczestniczka Klubu „Młodych Talentów” zajęła 

III miejsce w Gminnym konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej 

„Zadbaj o swój kawałek nieba”. 

 9 maja 2019r. – Grupa III Zespołu Pieśni i Tańca „Pyszniczanie” zdobyła  

I miejsce w X Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Wesołe 

Szczygiełki” zorganizowanym przez GCK w Radomyślu nad Sanem z siedzibą  

w Chwałowicach. 

 9 maja 2019r. – Grupa II Zespołu Pieśni i Tańca „Pyszniczanie” zdobyła  

II miejsce w X Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Wesołe 

Szczygiełki”  w Chwałowicach. 

 19 maja 2019r.  – Gr. młodzieżowa Zespołu Tanecznego „KIK” zdobyła I 

miejsce w Ogólnopolskim turnieju Tańca „New Age Dance Festival 2019”. 

 19 maja 2019r. – Gr. średnia Zespołu Tanecznego „KIK” zdobyła II miejsce  

w Ogólnopolskim turnieju Tańca „New Age Dance Festival 2019”. 

 6 listopada 2019r.  - Zespół Taneczny „KIK” zdobył I miejsce /gr. 

młodzieżowa/ w  XVII Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Tanecznych „O 

Laur Rzecha” w Rzeszowie. 

Rękodzieła Artystycznego  

„Supełek”. 

Tabela 53 - Przedsięwzięcia realizowane w Domu Kultury w Pysznicy w 2019 roku. 
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 6 listopada 2019r.  - Zespół Taneczny „KIK” zdobył Wyróżnienie /gr. średnia/  

w XVII Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”  

w Rzeszowie. 

 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy jest instytucją kultury działającą w obrębie 

krajowej sieci bibliotecznej. Na terenie naszej gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka 

Publiczna w Pysznicy oraz jej dwie filie w Jastkowicach i Kłyżowie. 

Celem GBP jest zaspakajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych, czytelniczych                    

i  informacyjnych mieszkańców gminy Pysznica. GBP poprzez upowszechnianie 

czytelnictwa, kształtuje kulturę społeczeństwa, pomaga w kształceniu ogólnym                    

i zawodowym a także służą 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 związku z trudną sytuacja lokalową GBP w Pysznicy, kontynuowane są przez gminę 

Pysznica działania związane z przeniesieniem jej do budynku przy ulicy Wolności 277 

w Pysznicy. Planowany termin to jesień 2020 roku. 

 

 

Wykres 16 - Ilość wypożyczonych książek w latach 2015 - 2019. 
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W 2019 roku w bibliotekach na terenie gminy Pysznica odnotowano wzrost liczby 

wypożyczonych książek w stosunku do roku 2018 o 646 woluminów.  

W 2019 roku było zarejestrowanych 1266 czytelników. 

 

 

Wykres 17 - Zbiory biblioteczne – stan na koniec 2019 roku. 

 

 

a) Biblioteka w Pysznicy 

 

Biblioteka organizowała „Ferie z Biblioteką” w trakcie których odbyły się: 

 Konkurs plastyczny „Ferie moich marzeń” 

 Konkurs „Nakrętkowy zawrót głowy. Cuda z recyklingu” zrealizowany przy 

współpracy z Zakładem Komunalnym w Pysznicy. Tematem ekologicznego 

konkursu była praca z wykorzystaniem plastikowych nakrętek  

 Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z wykorzystaniem różnych materiałów: 

filcu, cekinów, guzików, papieru połączone z głośnym czytaniem bajek  

 Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek autorką książek dla dzieci w ramach 

Dyskusyjnych Klubów Książki  połączone z warsztatami robienia bajkowych 

skarpetek. 
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Rysunek 24- Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek w Pysznicy. 

 

Zajęcia literackie zorganizowane w 2019r.: 

 Spektakl teatralny „Pan Twardowski”  zaprezentowany przez artystów ze 

Studia Małych Form Teatralnych „Sztuka” z Trzebini – uczestniczyli w nim 

uczniowie PSP w Pysznicy 

 

 Aktywne czytanie oraz teatrzyk postaci bajkowych  - zajęcia przeprowadzone 

przez specjalistę do spraw promocji księgarni Nova - Beatę Krawiec zawierały 

elementy teatrzyku.  Dzieci z Przedszkola w Pysznicy, wcielając się w aktorów 

przedstawiły bajkę „Czerwony Kapturek”. 

 

 Konkurs: „Hobbit czyli tam i z powrotem” – dla uczestników spotkań 

Dyskusyjnego Klubu Książki w Pysznicy 

 

 Głośne czytanie przedszkolakom z grupy Jerzyków pysznickiego przedszkola 

książek: „Piotruś Pan”, „Czerwony Kapturek”, „O dzieciach, które kochają 

książki” 

 

 Prowadzenie akcji  ”Wieża czytelnicza” w kl. II i III – Akcja propagująca 

czytelnictwo książek i bibliotekę. 
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 Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek. Głośne czytanie: „Kicia Kocia                                   

w bibliotece”, „Piraci i ukryty skarb” dzieciom klas zerowych PSP w Pysznicy 

 

 Głośne czytanie książki „Dzieciaki świata” – Martyny Wojciechowskiej 

połączone z podsumowaniem akcji „Wieża czytelnicza” w klasie III. 

 

 Ogólnopolski Tydzień czytania dzieciom pod hasłem: „Sportowcy czytają 

dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”. Książkę „Mam przyjaciela 

piłkarza ekstraklasy” przeczytał  przedszkolakom Wójt Gminy Pysznica – 

Łukasz Bajgierowicz. Drugą częścią spotkania była gra na boisku w piłkę nożną 

z zaproszonym gościem. 

 

 

             Rysunek 25 - Tydzień Głośnego Czytania w bibliotece w Pysznicy. 

 

 

 Kiermasz Książki w trakcie XII Jarmarku królewskiego Pysznica 2019 
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           Rysunek 26 - Kiermasz Książki podczas XII Jarmarku Królewskiego Pysznica 2019. 

 

 Wycieczka  „Zwiedzanie za aktywne czytanie” do muzeum  S. Żeromskiego                  

i  B. Prusa w Nałęczowie oraz Parku Rozrywki „Farmy Iluzji” w Trojanowie 

przeznaczona dla młodzieży z Dyskusyjnych Klubów Książki oraz 

najaktywniejszych  czytelników wśród dzieci i młodzieży 

 

 Noc bibliotek – Gry  i zabawy: Kalambury, Puszka zadań, Turniej gier 

planszowych:  Monopoly: Gra o Tron, Taboo, Scriba, 5 sekund, Quiz o Polsce. 

 

Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki: 

 

Dyskusyjny Klub Książki w Pysznicy działa od 2008 roku w ramach ogólnopolskiego, 

wieloletniego programu Instytutu Książki „Tu czytamy” promującego czytelnictwo. 

Spotkania klubu odbywają się raz w miesiącu. Są okazją do rozmowy o przeczytanych 

książkach oraz sposobem na mile spędzony czas  z literaturą w bibliotece 

Tytuły czytanych książek w 2019 roku:  

 „Język cierni” –Bardugo 

 „Hobbit czyli tam i z powrotem” - Tolkiena 

  Seria: „Zwiadowcy” - Flanagana 

 „Bajki robotów” – Lema 

 ”Strażnik” –Hendela 

 „Niby noc” – Kristoffa 

 „Żółwie aż do końca” – Greena 

  „Okrutny książę” – Blacka 
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b) Filia w Jastkowicach 

 

Biblioteka organizowała „Ferie z Biblioteką”, w których wzięło udział 76 

uczestników. W trakcie zajęć miały miejsce następujące wydarzenia: 

 

 konkurs plastyczny „Ferie moich marzeń” 

 zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów. Każdego 

dnia wykonywana była inna praca plastyczna : barwne pisanki                        

z cekinów, maski karnawałowe, kolorowe tęcze z modeliny, kartki 

świąteczne. 

 głośne czytanie bajek i opowiadań , zagadki literackie, zabawy 

ruchowe przy muzyce oraz gry planszowe. 

 

 

        Rysunek 27 - Ferie w bibliotece w Jastkowicach. 

 

Zajęcia literackie zorganizowane w 2019 r.: 

 

 Spotkanie z p. Beatą Krawiec – animatorem i specjalistą ds. promocji i reklamy 

Księgarni  Nova. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas pierwszych, którzy nie 

tylko wysłuchali bajek o „Czerwonym Kapturku”, „Reksiu”, oraz rzeszowskim 

smoku „Novusiu” ale także mieli możliwość ubrania stroju bajkowej postaci 

czytanych utworów. 
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 Tydzień Bibliotek  (8 – 15 maja) - lekcje biblioteczne i głośne czytanie dla klas 

zerowych 

 

 Konkurs literacki – „Chłopcy z placu broni”  

 

 Spektakl  „Pan Twardowski” w wykonaniu artystów ze Studia Teatralnego  

„Sztuka” w Trzebini. 

 

 XVIII Ogólnopolski  Tydzień Czytania Dzieciom pt. „Sportowcy czytają 

dzieciom” Głośne czytanie bajek przez prezesa  klubu  i piłkarza  LZS 

„Bukowa” Jastkowice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Czytanie 

 

Wybranym utworem w ósmej edycji „Narodowego Czytania” był „Dym”                               

M. Konopnickiej. Stroje i rekwizyty czytających osób przybliżyły klimat XIX wieku 

czytanej noweli. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rysunek 28 - Narodowe Czytanie w bibliotece w Jastkowicach. 
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Ogólnopolski  Dzień Głośnego Czytania (30.09. 2019).   

Tematem przewodnim głośnego czytania była  „Złota Polska Jesień”.  

 

Okazją do wymiany doświadczeń była wizyta bibliotekarzy z powiatu rzeszowskiego 

oraz instruktorów WiMBP w Rzeszowie i MBP  w Stalowej Woli w bibliotece                              

w Jastkowicach.  

 

c) Filia w Kłyżowie 

 

Biblioteka organizowała „Ferie z Biblioteką” w trakcie których zorganizowano: 

 Konkurs plastyczny „Ferie moich marzeń”  

 

 Konkurs  „Nakrętkowy zawrót głowy. Cuda z recyklingu” zrealizowany przy 

współpracy z Zakładem Komunalnym w Pysznicy. Tematem konkursu była 

praca z wykorzystaniem plastikowych nakrętek  

 

 Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów w trakcie których 

zostały wykonane zakładki do książek, kartki świąteczne, pisanki wielkanocne. 

 

 Turniej „Piłkarskkie  Monopoly i  inne gry planszowe”.  

 

 Spotkanie autorskie z Marią Krasowską – autorką książek dla młodzieży, 

youtuberką i tancerką.  Wizytę autorki zorganizowano w ramach projektu 

Dyskusyjnych Klubów Książki, uczestniczyło w nim ok. 70 uczniów klas V – VIII 

PSP w Kłyżowie i Krzakach. 
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Rysunek 29 - Spotkanie autorskie z Marią Krasowską w bibliotece w Kłyżowie. 

Zajęcia literackie zorganizowane w 2019 r.: 

 Spektakl teatralny „Pan Twardowski”  zaprezentowany przez artystów ze 

Studia Małych Form Teatralnych „Sztuka” z Trzebini – uczestniczyli w nim 

uczniowie kl. 0 – III 

 Aktywne czytanie oraz teatrzyk postaci bajkowych  - zajęcia przeprowadzone 

przez specjalistę do spraw promocji księgarni Nova - Beatę Krawiec zawierały 

elementy teatrzyku -  dzieci z kl. 0 wcielając się w aktorów przedstawiły bajkę 

„Czerwony Kapturek”. 

 Spotkania Klubu Przyjaciół Książki (grupa licealna) w trakcie których  młodzież 

rozmawia o ostatnio przeczytanych i godnych polecenia książkach. 

 Prowadzenie akcji czytelniczej ”Wieża czytelnicza” w kl. I – III 

 

 

Głośne czytanie pod hasłem Sportowcy czytają dzieciom – Książkę „Mam przyjaciela 

piłkarza ekstraklasy” przeczytał  czytelnikom  prezes Gminnego Zespołu Sportowego 

„San Kłyżów” - Grzegorz Siek.  Drugą częścią spotkania był aktywny trening na boisku 

w Kłyżowie. 

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – uczniowie klasy I PSP w Kłyżowie wysłuchali 

opowiadań:  „Przygody Fenka – Biblioteka” oraz „O dzieciach, które kochają książki” 

P. Carnavasa. 

Zajęcia edukacyjne zorganizowane w 2019 r.: 

Id: DD1B106E-C152-416A-8901-9F2903754B3D. Podpisany Strona 124



125 
 

 

 

 
Raport o stanie Gminy Pysznica za 2019 rok 

 
    

Zajęcia z cyklu „W krainie baśni i legend” - „Legendy z biegiem Wisły” -  Odbył się 

cykl zajęć w klasach pierwszych, na których dzieci poznały legendy:  

 „O Wiśle”,  

 „ O smoku wawelskim”,  

 „Jak dzielna wójtówna Halina ocaliła Sandomierz”,  

 „Wars i Sawa”,  

 „Toruńskie pierniki”,  

 „Lwy z gdańskiego ratusza”,  

 „Dlaczego Bałtyk jest słony”.  

Na zajęciach dzieci miały również okazję poznać zabytki miast z którymi związane 

są wybrane legendy oraz wspólnie stworzyć kolejne strony książki „Legendy                            

z biegiem Wisły”.  

 

 Zajęcia literackie w kl. II „Co to znaczy…” oraz „Zgadywanki literackie” 

 Zabawy biblioteczne oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego: Ferie moich 

marzeń 

 Lekcja biblioteczna w kl. III na podstawie tekstu L. Buscaglia „Jesień liścia 

Jasia” 

 Cykl zajęć w kl. II pt. „ W świecie baśni H. Ch. Andersena”: omówione baśnie: 

„Dzikie łabędzie”, „Calineczka”, „Dziewczynka z zapałkami”, zapoznanie                    

z życiorysem i twórczością pisarza 

 

 Cykl zajęć w kl. III pt. „Podróż w świat wartości” – Uczciwość. Zajęcia 

realizowane w oparciu o opowiadania z książki „12 ważnych opowieści – polscy 

autorzy o wartościach”. 

 

 Udział w ogólnopolskiej V edycji NOCY BIBLIOTEK -  zabawy: Puszka Zadań, 

Kalambury, Turniej gier planszowych 

 

 

Działalność Dyskusyjnych Klubów Książki: 

 

Dyskusyjny Klub Książki w Kłyżowie zaczął swoją działalność w 2007 r. w ramach 

ogólnopolskiego, wieloletniego programu Instytutu Książki „Tu czytamy”, 

promującego czytelnictwo. W 2014 roku projekt został wpisany w Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Spotkania klubu są otwarte dla wszystkich i każdy jest tu mile widziany, są również 

okazją do zabawy i sposobem spędzania czasu wolnego, a także poznania nowych 

autorów i książek. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, dyskutują o wybranej 
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książce, którą przeczytali wcześniej. Klub DKK to także okazja do rozmowy                           

z ulubionym pisarzem podczas spotkań autorskich. 

 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Kłyżowie 2019  (uczniowie kl. IV – VIII) 

Tytuły czytanych książek:  

 Buba córka Belzebuba – Jerzykowskiej 

 Banda niematerialnych szaleńców – Krasowskiej 

 Baśniobór – Mulls 

 Dynastia Miziołków – Olechs 

 Mikołajek i inne chłopaki – Goscinny, Sempe 

 Teatr niewidzialnych dzieci – Szczygielskiego 

 Czas robotów – Maleszka 

 Dziewczynka z atramentu i gwiazd – Hargrave’a 

 Marek i czaszka jaguara – Kamińskiego, Stachowicza - Gacka 

 Na tropie magii – Krasowskiej 

ZDROWIE 

Podstawowe świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej zapewnia Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie Rodziny" zatrudniający 3 lekarzy, pielęgniarki 

i pracowników administracyjno - gospodarczych. Ze specjalistycznej pomocy 

lekarskiej mieszkańcy korzystają w szpitalach i przychodniach w Stalowej Woli                     

i w Nisku. Najbliższy punkt Pogotowia Ratunkowego znajduje się w Stalowej Woli. 

Na terenie gminy funkcjonuje apteka 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. 

 

W 2019 roku lekarze udzielili 22 668 porad osobom chorym oraz 800 porad 

profilaktycznych.  
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TRANSPORT PUBLICZNY 

Zadanie publiczne dotyczące lokalnego transportu zbiorowego gmina Pysznica 

powierzyła na podstawie porozumienia międzygminnego nr ITP-VIII.031.3.2016.PK                

z dnia 13 stycznia 2017 roku gminie Stalowa Wola. Łączna kwota rocznej dotacji 

wynikającej z zawartego porozumienia wynosi 280 000,00 zł.  

Na terenie gminy znajdują się 93 przystanki autobusowe : 2 w ciągu drogi 

wojewódzkiej, 76 w ciągu dróg powiatowych oraz 15 w drogach publicznych                           

i wewnętrznych będących własnością gminy. 

Gmina Pysznica na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców podjęła 

działania zmierzające do uruchomienia nowych połączeń, jak i wydłużenia linii do 

Chłopskiej Woli, Jastkowic (ulica Ruda), Krzaków, Słomianej, Kłyżowa oraz Bąkowa. 

BEZPIECZEŃSTWO 

1. Posterunek Policji w Pysznicy 

Posterunek Policji w Pysznicy, podlegający Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej 

Woli, realizuje zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców gminy 

Pysznica oraz dotyczące utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na jej 

terenie a w szczególności: 

 skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń 

szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych, 

 rozpoznanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, 

 skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw kryminalnych, 

 rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, 

 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych funkcjonariuszy 

Policji, 

 Utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Polaków. 

 

Efekty pracy z zakresu zwalczania przestępstw: 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, na terenie gminy Pysznica, 

stwierdzono 65 przestępstw. W sprawach tych prowadzone były postępowania 

przygotowawcze z których 37 skierowano do Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli, 

a w pozostałych przypadkach postępowania umorzono.  
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Przestępstwo 2018 rok 2019 rok 

Kradzież rzeczy 7 6 

Kradzież samochodu 0 0 

Kradzież z włamaniem 5 6 

Rozbój, wymuszenie rozbójnicze 1 0 

Bójka lub pobicie 0 2 

Pozostałe kategorie 78 41 

Łącznie 91 65 

Tabela 54 - Ilość przestępstw odnotowanych na terenie Gminy Pysznica. 

Realizacja zadań z zakresu pracy prewencyjnej: 

W 2019 roku odnotowano 85 wykroczeń na terenie Gminy Pysznica i przeprowadzono 

332 interwencje – 23 domowe i 309 w miejscach publicznych i innych miejscach. 

Odnotowano także 6 wypadków drogowych i 34 kolizje drogowe.  

Policjanci Posterunku Policji w Pysznicy w 2019 roku realizowali zarządzenia 

związane z doprowadzeniem osób, wydane przez organy wymiaru sprawiedliwości 

oraz wywiady o osobach skazanych lub podejrzanych. W trakcie czynności 

zrealizowano łącznie 64 doprowadzenia osób do różnych instytucji i miejsca 

zamieszkania.  

W celu ograniczenia zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży, 

przeprowadzono szereg pogadanek w szkołach podczas których omówiono zasady 

bezpiecznego poruszania się po drogach oraz bezpieczne formy spędzania wolnego 

czasu. 

W związku z powyższym niezbędne jest: 

 prowadzenie szeroko rozumianej edukacji społeczności lokalnej                             

o występujących zagrożeniach, w tym ostrzegającej przed kradzieżami 

mienia i włamaniami, propagując techniczne zabezpieczenie obiektów,  

 zmniejszenie przestępczości na terenie Gminy, a przynajmniej utrzymanie 

jej na dotychczasowym poziomie, 

 zwiększenie współpracy ze społeczeństwem i innymi lokalnymi służbami,  

 ograniczenie zagrożenia ze strony tirów i nietrzeźwych kierujących, 

 organizowanie większej ilości spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach na 

terenie gminy, by w ten sposób zwiększyć działania prewencyjno – 

edukacyjne, 

 dążenie do poprawy wizerunku Policji i wzrostu zaufania społecznego.  
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Oprócz zaangażowania Policji w poprawę bezpieczeństwa, jest konieczna stale 

rozwijana współpraca  z samorządem lokalnym. Możliwość uzyskiwania wsparcia 

finansowego stwarza szansę  na poprawę kondycji finansowej i stanowi podstawę do 

ściślejszej integracji ze społeczeństwem. Przez to zapewnia się też rzeczywisty 

wzrost bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

2. Ochotnicze Straże Pożarne 
 

Na terenie Gminy Pysznica działają cztery Ochotnicze Straże Pożarne – w Pysznicy, 

Jastkowicach, Kłyżowie i Studzieńcu. Trzy pierwsze należą do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego. OSP w Studzieńcu to jednostka typu „S”.  

Jednostka Liczba wyjazdów w 2018 roku Liczba wyjazdów w 2019 roku 

OSP Pysznica 64 70 

OSP Jastkowice 34 59 

OSP Kłyżów 29 47 

OSP Studzieniec 10 20 

Tabela 55 - Ilość wyjazdów jednostek z terenu Gminy Pysznica w 2018 i 2019 roku. 

W 2019 roku na terenie gminy Pysznica odnotowano łącznie 98 pożarów z czego 11 

dotyczyło obiektów mieszkalnych, 10 lasów, a aż 67 upraw rolnych. Tak duża ilość 

pożarów upraw rolnych uplasowała Gminę Pysznica na pierwszym miejscu w całym 

powiecie stalowowolskim pod względem tego konkretnego rodzaju pożarów. Również 

najwięcej pożarów lasów odnotowano na terenie Gminy Pysznica w stosunku do 

całego powiatu.  

Wśród przyczyn powstawania pożarów wymienia się nieostrożność osób dorosłych                 

z otwartym ogniem, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo 

stałe czy umyślne podpalenia. Przypuszczalnymi przyczynami miejscowych zagrożeń 
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42 3 20 0 0 6 0 1 12 

Tabela 56 - Liczba pożarów i miejscowych zagrożeń na terenie gminy Pysznica  
w 2019 roku z podziałem na rodzaj obiektów. 
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są zaś niezachowywanie zasad bezpieczeństwa środków transportu, nietypowe 

zachowania zwierząt i silne wiatry.  

Aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, władze gminy wspierają jednostki OSP. 

W 2019 zakupiono średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 3/16 na podwoziu 

Volvo dla OSP Jastkowice. Całkowity koszt samochodu to 760 000.00 zł z czego nieco 

ponad 290 tysięcy pochodziło z gminnego budżetu.  

Każdego roku, w miarę możliwości, władze gminy starają się udzielać dotacji 

podmiotowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2019 roku 

przeznaczono ponad 8 tysięcy złotych na doposażenie OSP w Studzieńcu czy 4 tysiące 

na remont strażnicy w Kłyżowie.  

OSP w Pysznicy: 

 zakup paliwa,  

 wypłaty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych, 

 zakup akumulatora, 

 zakup butów, 

 zakup opon do samochodu, 

OSP w Jastkowicach: 

 zakup paliwa, 

 wypłaty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych, 

 zakup akumulatora, 

 zakup umundurowania, 

OSP w Kłyżowie: 

 zakup paliwa, 

 wypłaty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych, 

 wykonanie inwentaryzacji budynku OSP, 

 remont szatni i budynku OSP, 

 zakup wyciągarki, 

 zakup materiałów do samochodu OSP. 

OSP w Studzieńcu: 

 zakup paliwa, 

 wypłaty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych, 

 remont ogrodzenia, 

 zakup ubrań specjalnych. 
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3. 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 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 zarządzenie Wójta nr 24/2019                    

z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków 

działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 

Gminy Pysznica w 2019 r. Opracowywano i aktualizowano plany i programy 

wynikające z przepisów prawa. Urząd Gminy  uczestniczył w ćwiczeniach 

zgrywających takich jak Akcja Kurierska Administracji Publicznej czy treningi SWA                 

i SWO. Dobra współpraca z jednostkami OSP, Policją, innymi jednostkami 

samorządowymi procentuje i daje poczucie bezpieczeństwa, oraz zwiększa 

możliwości i potencjał ratowniczy na terenie gminy.  

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 2019 roku zostało 

wydanych 108 decyzji nakładających świadczenia. W latach 2015 – 2019 kwalifikacja 

wojskowa przebiegała zgodnie z obwieszczeniem wojewody podkarpackiego                           

i przedstawiała się następująco: 

 

Wykres 18 - Kwalifikacja wojskowa na terenie Gminy Pysznica w latach 2015 - 2019. 
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PRZEDSIĘBIORCY 

Na terenie Gminy Pysznica działa 425 przedsiębiorców, którzy w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej mają status „Aktywny” – dane 

według głównego miejsca wykonywania działalności. W 2019 roku 25 przedsiębiorców 

zakończyło działalność, a 48 nowych ją rozpoczęło.  

W 2019 roku wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pięć z nich 

dotyczy możliwości sprzedaży w sklepie, dwa były jednorazowe, a kolejnych pięć 

dotyczyło lokali gastronomicznych. Na terenie Gminy istnieje 19 punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(sklepy). W 2019 roku powstał jeden nowy lokal sklepowy w Kłyżowie, zamknięto 

natomiast sklep w Krzakach, Kłyżowie, Jastkowicach oraz lokal gastronomiczny                    

w Pysznicy. 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Organizacje pozarządowe to podmioty, które nie są jednostkami albo organami 

administracji publicznej oraz, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie 

zysku. Na terenie Gminy Pysznica działa 17 organizacji pozarządowych.  

- upowszechnianie wiedzy o historii, 
kulturze i tradycjach gminy Pysznica,

- integracja gminy Pysznica z Unią 
Europejską i współpracę z regionami 

partnerskimi,

- wspieranie rozwoju społeczności lokalnych 
gminy, w tym rozwijanie twórczych 
zainteresowań dzieci i młodzieży,

- promocja idei i pojęcia regionalizmu,
- wspieranie projektów inwestycyjnych 

istotnych dla gminy Pysznica,

- promocja gminy Pysznica oraz organizacja 
wydarzeń kulturalnych,

- ochronę dziedzictwa kulturowego                            
i naturalnego gminy,

Towarzystwo Regionalne 

Ziemi Pysznickiej 

im. Ks. Władysława Szubargi
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- podnoszenie poziomu zawodowego             
i kulturalnego społeczności wiejskiej

- aktywizowanie mieszkańców do działań na 
rzecz rozwoju środowiska lokalnego,

- dbałość o zachowanie kultury materialnej            
i niematerialnej regionu,

- reprezentowanie zbiorowych interesów 
rodzin wiejskich wobec władz, organów 
samorządowych i innych instytucji oraz 

współpraca z tymi organizacjami,

- integracja mieszkańców sołectwa Krzaki –
Słomiana oraz osób wywodzących się            

z regionu wokół wspólnych działań na rzecz 
rozwoju sołectwa i gminy,

- dbałość o stworzenie dzieciom i młodzieży 
odpowiednich warunków rozwoju oraz 

zabezpieczenie ich praw w społeczeństwie               
i na rynku pracy,

Stowarzyszenie Kobiet 
Słomianej

- aktywizowanie i integrowanie środowiska 
lokalnego,

- budowanie świadomości obywatelskiej
- promowanie gminy Pysznica i jej 

mieszkańców,

- pozyskiwanie środków na działalność                  
z dostępnych funduszy pomocowych,

- wspieranie rozwoju kulturalnego                
i oświatowego,

- przeciwdziałanie wszelkim patologiom 
godzącym w rodzinę,

- podejmowanie działań służących rozwojowi 
przedsiębiorczości,

- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych,

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Jastkowickiej
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- upowszechnianie wiedzy o historii regionu 
jastkowickiego, a także pozyskiwanie 

przedmiotów związanych z wydarzeniami 
historycznymi mającymi miejsce na terenie 

tego regionu,

- edukacja kulturalna i popularyzowanie 
historii w celu zwiększenia świadomości 

narodowej i europejskiej oraz krzewienie 
postaw patriotycznych,

- podejmowanie inicjatyw kulturalnych 
związanych z promowaniem Jastkowic             

i gminy pysznica oraz tego regionu w kraju           
i za granica,

- kultywowanie i upowszechnianie 
dziedzictwa historycznokulturowego 

Jastkowic i gminy Pysznica,

Jastkowickie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Historyczne 
DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ

- wspieranie działalnośce Rady Rodziców, 

- zapewnienia uczniom równych szans 
zdobywania wiedzy oraz rozwijania talentów 

i zainteresowań,

- integracji lokalnego środowiska wokół 
spraw związanych z edukacją młodego 

pokolenia i przeciwdziałaniem zjawiskom 
patologicznym deprawującym dzieci                       

i młodzież, 

- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji wśród społeczności 

szkolnej,

Stowarzyszenie Rodziców na 
Rzecz Wspierania Zespołu Szkół 

w Pysznicy
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-aktywizowanie i integrowanie środowiska 
lokalnego,

1.-budowanie świadomości obywatelskiej, 

- promowanie gminy Pysznica i jej 
mieszkańców,

1.- wspieranie rozwoju kulturalnego                 
i oświatowego,

- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych,

- podejmowanie działań służących rozwojowi 
przedsiębiorczości,

- pozyskiwanie środków na działalność                    
z dostępnych funduszy pomocowych,

Stowarzyszenie Wspierania 
Aktywności Lokalnej w Gminie 

Pysznica

- kształtowanie pozytywnych cech charakteru 
i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży 

i dorosłych,  jak również tworzenie 
dogodnych warunków w tym zakresie, - stworzenie warunków do uprawiania sportu 

- rozwój i popularyzacja sportu,                           
a szczególnie piłki nożnej na terenie gminy 

Pysznica

- wychowywanie przez kulturę

fizyczną

Ludowy Zespół Sportowy 

„Bukowa” Jastkowice

Gminy Zespół Sportowy

„SAN” Kłyżów

Ludowy Zespół Sportowy 

„Olimpia” Pysznica
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- planowanie i organizowanie 
pozalekcyjnego życia sportowego uczniów             

w oparciu o możliwości obiektowe                           
i sprzętowe szkoły oraz o pomoc 

organizacyjną i materialną rodziców                       
i sympatyków Klub.

- angażowanie wszystkich uczniów do 
różnorodnych form aktywności ruchowej, 

gier i zabaw dostosowanych do wieku, 
stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych,

- lształtowanie pozytywnych cech 
charakteru  i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych 
Klubu,

- organizowanie zajęć sportowych dla 
uczniów szkoły w celu wszechstronnego 

rozwoju ich sprawności fizycznej                           
i umysłowej,

Uczniowski Klub Sportowy 

w Kłyżowie

- prowadzenie działalności mającej na celu 
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie                

w tym zakresie z państwową strażą pożarną, 
organami samorządowymi i innymi 

podmiotami

- udział w akcjach ratowniczych 
przeprowadzanych w czasie pożarów, 
zagrożeń ekologicznych związanych                      

z ochroną środowiska oraz innych klęsk                 
i zdarzeń

- informowanie ludności o istniejących 
zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 

oraz sposobach ochrony przed nimi,

- rozwijanie wśród członków ochotniczej 
straży pożarnej kultury fizycznej i sportu 
oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowej i rozrywkowej,

Ochotnicza Straż Pożarna                     
w Pysznicy, Jastkowicach, 

Kłyżowie i Studzieńcu
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Na terenie Gminy Pysznica działa także Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia-Orlęta” 

w Pysznicy, którego celem jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życie 

sportowego dzieci i młodzieży na terenie gminy Pysznica. 

 

- działanie na rzecz społeczności lokalnej, - organizacja czasu wolnego, imprez 
kulturalno- rozrywkowych, szkoleń                    

i eventów,

- popagowanie idei współdziałania, tworzenia 
i rozwoju na terenach najbliższych miejsca 

zamieszkania,

- popularyzacja i aktywizacja zmieniających 
się trendów,

„Kobiety Kobietom” KGW Pysznica

- prowadzenie działalności społeczno –
wychowawczej i oświatowo – kulturalnej              

w środowiskach wiejskich,

- upowszechnianie i rozwój współdziałania, 
gospodarowania i racjonalnych metod 
prowadzenia gospodarstw domowych,

- prowadzenie działalności na rzecz 
wszechstronnego rozwoju obszarów 

wiejskich,

- inicjonowanie i prowadzenie działań na 
rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet 

na wsi,

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Kłyżowianki”
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INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI 

1. Projekt e-Gmina Pysznica 2019 
 

Gmina Pysznica 26 marca 2019 r. podpisała umowę z Europejskim Domem Spotkań – 

Fundacją Nowy Staw z Lublina o powierzenie grantu na realizację projektu „e-Gmina 

Pysznica 2019”.  

Realizacja projektu była możliwa dzięki pozytywnej ocenie wniosku o przyznanie 

grantu jaki gmina Pysznica złożyła 30 stycznia 2019 r.  w naborze w ramach „W sieci 

bez barier” o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wysokość otrzymanego grantu wyniosła 149 942,00 zł i stanowiła 100% kosztów 

realizacji zadnia. Realizacja projektu obejmowała przeszkolenie 276 mieszkańców 

gminy Pysznica poprawiające umiejętności korzystania z Internetu oraz zwiększające 

umiejętności z zakresu e-usług publicznych i wykorzystania publicznych e-zasobów.  

Zakładany czas realizacji projektu: 1 maja 2019 r. - 29 lutego 2020 r., został w pełni 

dotrzymany. 

Szkolenia prowadzone były w 12 osobowych grupach, w ramach następujących 

modułów tematycznych: 

 „Rodzic w Internecie” - 5 szkoleń 

 „Mój biznes w sieci” - 3 szkolenia 

 „Moje finanse i transakcje w sieci” - 5 szkoleń 

 „Działam w sieciach społecznościowych”- 2 szkolenia 

 „Tworzę własną stronę internetową (blog)”- 2 szkolenia 

 „Rolnik w sieci”- 1 szkolenie 

 „Kultura w sieci”- 5 szkoleń 

Spotkania szkoleniowe odbywały się 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne                         

z przerwą kawową. Każda grupa uczestniczyła w 32 godzinach szkoleniowych.  

Każdy uczestnik otrzymał niezbędne materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia 

szkolenia. 

Zakupiony sprzęt został zgodnie z wymogami projektu przekazany do szkół z terenu 

gminy. 

Przekazanie to miało miejsce 2 marca 2020 r., a obdarowane szkoły otrzymały: 

PSP w Jastkowicach: 8 laptopów 

PSP w Kłyżowie: 8 laptopów, 1 ekran projekcyjny i 1 rzutnik multimedialny 
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PSP w Krzakach:  8 laptopów, 1 ekran projekcyjny i 1 rzutnik multimedialny 

Rekrutacja do projektu miała charakter otwarty. Został przygotowany odpowiedni 

formularz rejestracyjny. Informacje o szkoleniach zostały zamieszczone w lokalnej 

prasie, stronach internetowych, na ulotkach i plakatach oraz w ogłoszeniach 

parafialnych.  

Projekt „e-gmina Pysznica 2019” był pierwszym projektem szkoleniowym dla 

dorosłych mieszkańców gminy o takim zasięgu i liczbie uczestników.  

Z relacji otrzymanych od osób biorących udział w szkoleniach wynika, że tego typu 

przedsięwzięcia są potrzebne i mieszkańcy są zainteresowani takim sposobem 

podnoszenia swoich kompetencji. 

 

2. Dotacje na realizacje zadań 
 

Samorząd gminny współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego poprzez organizację wspólnych 

przedsięwzięć oraz pomoc techniczną i merytoryczną czy promocję działalności tych 

podmiotów.  

Nazwa podmiotu i zadania i data 
złożenia oferty 

Końcowy termin 
realizacji zadania 

Kwota dotacji Wkład finansowy podmiotu 

LZS „Olimpia” Pysznica 
„Upowszechnianie kultury 

fizycznej w zakresie piłki nożnej 
w Pysznicy” – 27.02.2019 r. 

31.12.2019 r. 72 500,00 zł 7 440,97 zł 
10 000 zł środki finansowe 

z Ministerstwa Sportu  
i turystyki 

LZS „Bukowa” Jastkowice 
„Upowszechnianie kultury 

fizycznej w zakresie piłki nożnej 
w Jastkowicach” – 28.02.2019 r. 

31.12.2019 r. 55 000,00 zł 2 616,94 zł 

GZS „San” Kłyżów 
„Upowszechnianie kultury 

fizycznej w zakresie piłki nożnej 
w Kłyżowie – 01. 03. 2019 r. 

31.12.2019 r. 50 000,00 zł 2 868,98 zł 
dodatkowo: wkład osobowy 

8 100 zł 

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 
terenu gminy Pysznica” – 

21.03.2019 r. 

31.12. 2019r. 5 000,00 zł 935,58 zł 
Dodatkowo: wkład 
osobowy: 6 000 zł 

FFL SMK „Wspieranie i rozwój 
lokalnych inicjatyw” – 24 

kwietnia 2019 r. 

31.12.2019 r. 10 000,00 zł 9100,00 zł 
dodatkowo: wkład osobowy 

1050,00 zł 
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Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Szczególnej Troski „Nadzieja” w 
Stalowej Woli „Organizacja zajęć 
rehabilitacji ruchowej dla dzieci 

i młodzieży z zaburzeniami 
sensorycznymi – 24 czerwca 2019 

r. 

10.10.2019r. 7 300,00 zł 22,04 zł 
Dodatkowo: wkład osobowy 

330 zł 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Pysznicy „Wakacje z Bogiem” – 

11 czerwca 2019 r. 

15.09.2019r. 4 000,00 zł 13 000,00 zł 

UKS w Kłyżowie „ Ferie na 
wesoło” 

15.03.2019 r. 

24.02.2019r. 1 132,00 zł 300,00 zł 

UKS w Kłyżowie 
„Wakacje na wesoło” – 19 lipca 

2019 r. 

15.09.2019r. 3 382,00 zł Wkład własny niefinansowy 
677,75 zł 

Jastkowickie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Historyczne 

‘Dziedzictwo  i Pamięć” –
„Zielone wakacje dzieci i 

młodzieży z Jastkowic i okolic „ – 
31.05.2019 r. 

31.08.2019r. 4 000,00 zł 14 858,17 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Jastkowickiej – „Wierni Tradycji 
Jastkowickiej” – 13.05.2019 r. 

– 31.08.2019 r. 3 000,00 zł - 

Gminny Zespół Sportowy „San” 
Kłyżów – „Radosne Misyjne 
Granie” – VIII edycja 26.06.2019 
r. 

30.09.2019 r. 3 000,00 zł 550,05 zł 
Wkład własny niefinansowy        
3 325,00 zł 

Stowarzyszenie Kobiet Słomianej 
– „Organizacja IX Jarmarku 
Słomiańskiego w gminie 
Pysznica” 24.07.2019 r. 

19.08.2019 r. 3 000,00 zł - 

Grupa Inicjatywna 
reprezentowana przez: Weronikę 
Madej -  „Turniej Halowej Piłki 
Siatkowej” 

17.11.2019 r. 1999,98 zł Wkład własny niefinansowy 
720,00  zł 

Grupa Inicjatywna 
reprezentowana przez: Michała 
Lebiodę – „Poprawa 
bezpieczeństwa na terenie byłej 
szkoły w Sudołach” 

14.12.2019 r. 7 346,30 zł Wkład własny niefinansowy 
1 500,00 zł 
Wkład rzeczowy 330,00 zł 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

2019 rok był bogaty w wydarzenia i uroczystości, których chętnie uczestniczyli 

mieszkańcy gminy. Oto najważniejsze z nich: 
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Wieczór kolęd Gminne eliminacje OTWP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 stycznia 2019 r. w sali widowiskowej 

Domu Kultury w Pysznicy mieszkańcy 

gminy podziwiali występy zespołów 

muzycznych z terenu gminy podczas 

„Wieczoru kolęd”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 marca 2019 r. w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Pysznicy odbyły się 

gminne eliminacje Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ 

ZAPOBIEGA POŻAROM”. Wzięło w nich 

udział 18 uczniów ze szkół z terenu Gminy 

Pysznica.

 
Konkurs recytatorski w przedszkolu Tradycje wielkanocne w Słomianej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 kwietnia 2019 r. Przedszkole w Pysznicy 

zorganizowało Gminny Konkurs 

Recytatorski „Zwierzęta w poezji 

dziecięcej”. Mali artyści zaprezentowali 

piękne wiersze dla dzieci występując                

w misternie przygotowanych strojach 

nawiązujących do postaci z recytowanych 

wierszy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 kwietnia 2019 r. w Domu Ludowym      

w Słomianej odbyło się spotkanie 

organizowane przez Stowarzyszenie 

Kobiet Słomianej, którego celem było 

promowanie tradycji wielkanocnych                  

w regionie. 
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Gminny konkurs ekologiczny Nowi sołtysi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 kwietnia 2019 r. wręczone zostały 

nagrody dla uczestników gminnego 

konkursu plastycznego o tematyce 

ekologicznej „Zadbaj oswój kawałek 

nieba”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 kwietnia 2019 r. władze samorządowe 

podziękowały wszystkim sołtysom, którzy 

sprawowali tę funkcję na terenie Gminy 

Pysznica w latach 2015-2019 oraz 

wręczyły zaświadczenia dla sołtysów 

wybranych na kadencję 2019-2024. 

 

Sztandar dla PSP w Kłyżowie                            Gminne obchody 3 maja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 kwietnia 2019 r. w Kłyżowie miało 

miejsce uroczyste poświęcenie                           

i przekazanie sztandaru dla Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 maja 2019 r. o godz. 10.00 odprawiona 

została uroczysta Msza Święta w kościele 

parafialnym w Pysznicy. Uroczystość 

uświetnił śpiew Grupy Rekonstrukcyjnej 

Wojska Polskiego „Wrzesień ’39”                        

z Jastkowic. Po Mszy Św. samorządowcy 

złożyli kwiaty i zapalili znicze przed 

pomnikiem na placu kościelnym. 
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Zespół "Pyszniczanie" w Paryżu Dni Otwarte Funduszy Europejskich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 maja 2019 r. zespół "Pyszniczanie" 

uczestniczył w obchodach Święta Polonii        

i Polaków oraz Flagi RP organizowanych 

przez Ambasadę RP w Paryżu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 maja 2019 r. na stalowowolskich 

Błoniach, Gmina Pysznica zaprezentowała 

swoje stoisko w strefie Lokalnych Grup 

Działania podczas Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich. 

 

Jubileusz Zespołu "KIK" Gminne nagrody w dziedzinie kultury  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 maja 2019 r. w Domu Kultury                       

w Pysznicy odbył się koncert 

jubileuszowy, podczas którego Pani 

Teresa Świdecka – Węglarz świętowała  

10-lecie pracy wraz z Zespołem 

Tanecznym „KIK”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 maja 2019 r. odbyła się uroczysta gala 

wręczenia nagród przyznanych przez 

Wójta Gminy Pysznica w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania 

i ochrony kultury na podstawie oceny 

całokształtu działalności lub osiągnięć       

o istotnym znaczeniu na skalę regionalną.  
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I Pysznicki Rajd Rowerowy Tydzień Czytania Dzieciom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 czerwca po godz. 13.00 przy PSP                        

w Pysznicy wystartował I Pysznicki Rajd 

Rowerowy. Uczestnicy dotarli do Kochan, 

gdzie odpoczywali przy grillu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W dniach 1 – 9 czerwca 2019 r. Gmina 

Pysznica brała udział w XVIII 

Ogólnopolskim Tygodniu Czytania 

Dzieciom pod hasłem „Sportowcy czytają 

dzieciom. Wychowanie przez sport  

i czytanie”.
 
 
 
 

 

Jubileusz kapłaństwa ks. Macha I Pysznicki Cross Rowerowy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 czerwca 2019 r. w kościele parafialnym 

w Jastkowicach ks. kanonik Tadeusz Mach 

uroczyście obchodził 60 lecie przyjęcia 

święceń kapłańskich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 czerwca 2019 r. Gmina Pysznica przy 

wsparciu Domu Kultury w Pysznicy 

zorganizowała I Pysznicki Cross Rowerowy. 
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               Królewski Jarmark                                 Jubileusz nadania imienia PSP w Pysznicy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 czerwca 2019 r. odbył się XII Królewski 

Jarmark – Pysznica 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 czerwca społeczność PSP w Pysznicy 

świętowała jubileusz 20-lecia nadania 

szkole imienia Jana Pawła II. 
 

 

           Wyścig Kolarski          Turniej siatkówki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 lipca 2019 r. po godz. 17.00 przez 

Kłyżów i Pysznicę przejechali uczestnicy 

30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 

„Solidarności” i Olimpijczyków. Przy 

budynku Ochotniczej Straży Pożarnej          

w Pysznicy zawodnicy mieli wyznaczoną  

premię specjalną.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 lipca 2019 r. nad terenie Parku 

Wodnego „Nasze Piaski” w Pysznicy odbył 

się Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar 

Wójta Gminy Pysznica. Organizatorem 

turnieju był Konrad Cholewiński – 

właściciel Parku Wodnego „Nasze Piaski”. 

Turniej odbywał się w kategorii dwójek 

dowolnych systemem brazylijskim.

Id: DD1B106E-C152-416A-8901-9F2903754B3D. Podpisany Strona 145



 
 
 

146 
 

 
Raport o stanie Gminy Pysznica za 2019 rok 

 
 
 
 

   Piknik rodzinny w Chłopskiej Woli    IX Słomiański Jarmark  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 sierpnia 2019 r. sołectwo Chłopska 

Wola, Gmina Pysznica oraz Jastkowickie 

Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne 

„Dziedzictwo i pamięć” zorganizowali 

piknik rodzinny w Chłopskiej Woli. Piknik 

był elementem projektu „Dookoła gminy 

Pysznica” realizowanego w ramach 

programu Działaj Lokalnie Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Operatorem programu na naszym terenie 

jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 sierpnia 2019 r. odbył się w Słomianej 

IX Jarmark Produktów Regionalnych. 

Podczas jarmarku odbył się doroczny 

konkurs kulinarny na najsmaczniejsze        

i najciekawiej przygotowane tradycyjne 

smakołyki.

 

    Dożynki w Jastkowicach Radosne Misyjne Granie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 sierpnia 2019 r. przy kościele 

parafialnym w Jastkowicach odbyło się 

wydarzenie artystyczne pt.: „Wierni 

Tradycji Jastkowickiej i Nadsańskiej”.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 sierpnia 2019 r. na placu szkolnym              

w Kłyżowie zorganizowano  VIII piknik 

„Radosne Misyjne Granie”.
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80. rocznica wybuchu II wojny światowej          Piknik w Brandwicy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 września 2019 r. w Kłyżowie społeczność 

gminy uczestniczyła w uroczystej Mszy 

Św. po której samorządowcy złożyli 

wieńce w miejscach pamięci na terenie 

Gminy Pysznica .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 września 2019 r. sołectwo Brandwica, 

Gmina Pysznica oraz Jastkowickie 

Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne 

„Dziedzictwo i pamięć” zorganizowali 

piknik rodzinny  w Brandwicy.
 
 
 
    Nowy wóz dla OSP w Jastkowicach Wieczór Pieśni Patriotycznych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 września 2019 r. strażacy – ochotnicy             

z OSP w Jastkowicach otrzymali średni 

wóz bojowy VOLVO GBA 3/16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 września 2019 r. w zabytkowym 

budynku plebanii w Pysznicy odbył się 

Wieczór Pieśni Patriotycznych, 

organizowany przez Muzeum Jana Pawła II 

i parafię w ramach Europejskich Dni 

Dziedzictwa. 
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                 Piknik w Sudołach Uroczystości w Kochanach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 września 2019 r. na placu zabaw w 

Sudołach odbył się piknik rodzinny, 

którego organizatorami byli: sołectwo 

Sudoły, Gmina Pysznica oraz Jastkowickie 

Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne 

„Dziedzictwo i pamięć”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 września 2019 r. przy zabytkowym 

cmentarzu wojennym w Kochanach odbyły 

się uroczystości upamiętniające 77. 

rocznicę pacyfikacji tej śródleśnej osady.

 

    Złote Gody w Pysznicy Plac zabaw w Krzakach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 października 2019 r. w sali Domu 

Kultury w Pysznicy przy ul. Wolności 322 

odbyła się uroczystość „Złotych Godów”. 

15par małżeńskich wzięło udział we 

wspólnym świętowaniu i odebrało Medale 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane 

przez Prezydenta RP.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 października 2019 r. uroczyście 

otwarto plac zabaw przy PSP w Krzakach. 
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   Odsłonięcie tablicy kaprala Dziuby Posłuchaj Ojczyzno!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 listopada 2019 r. przy PSP                          

w Jastkowicach odsłonięto pamiątkową 

tablicę upamiętniającą kaprala Franciszka 

Dziubę, który zginął bohatersko podczas 

kampanii wrześniowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 listopada 2019 r. odbyły się gminne 

obchody101.rocznicyodzyskanianiepodległ

ości przez Polskę. Po Mszy Św.                         

w pysznickim kościele, złożono kwiaty                

w miejscach pamięci, a następnie 

mieszkańcy uczestniczyli w koncercie 

pieśni patriotycznych przy Domu Kultury 

wPysznicy.

 

Turniej Piłki Siatkowej Jasełka w Kochanach   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 listopada w hali sportowej w Pysznicy 

odbył się charytatywny „Turniej Halowej 

Piłki Siatkowej”. Po kilku godzinach 

zmagań siatkarskich najlepsi okazali się 

zawodnicy Drużyny Actimela.

 

W okresie Świąt Bożego Narodzenia               

w Kochanach przedstawiane są jedne            

z największych jasełek w Polsce. 

Przedstawienie cieszy się ogromną 

popularnością, a grający w nim aktorzy 

to mieszkańcy Jastkowic. 
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GMINA PYSZNICA W LICZBACH 

Rysunek 30 - Gmina Pysznica w liczbach. 
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PODSUMOWANIE 

Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Pysznica za rok 

2019. Mam nadzieję, że opracowany dokument przekazał najważniejsze informacje 

związane z funkcjonowaniem Naszej Małej Ojczyzny. Ojczyzny, którą razem 

tworzymy, budujemy, rozwijamy i o którą powinniśmy dbać. Jak widać, 2019 rok 

przyniósł zmiany w każdej miejscowości. Chcąc spełniać oczekiwania mieszkańców, 

kierujemy się hasłem „Gmina Pysznica – dobre miejsce do życia”. Pod tym hasłem 

kryje się wiele zagadnień związanych z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, 

infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury 

lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego, podniesieniem atrakcyjności gminy 

jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas. Równolegle ze wzmacnianiem 

potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie dbałości                 

o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb 

mieszkańców. 

W celu usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy w Pysznicy przez cały analizowaliśmy 

możliwości poprawy jakości obsługi interesantów. Wynikiem tych działań było 

wprowadzenie bardziej dogodnych godzin pracy urzędu, możliwość płatności kartą, 

utworzenie biura podawczego oraz zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy.  

Rok 2019 okazał się obfity w przeznaczanie środków na poprawę stanu infrastruktury 

drogowej. Gmina nie tylko przeznacza coraz większą pulę środków na przebudowę 

dróg gminnych, ale również partycypuje i angażuje się w pozyskiwanie środków na 

remont dróg powiatowych usytuowanych na naszym terenie. Funkcjonalne rondo, 

ciągi pieszo - rowerowe, chodniki przy ruchliwych drogach powiatowych oraz 

gminnych w połączeniu z nowymi nawierzchniami oraz przejściami dla pieszych 

sprawiły, że w gminie Pysznica jest o wiele bezpieczniej. Niemal w każdym sołectwie 

udało się przebudować nowe odcinki dróg wewnętrznych. Miniony rok to również 

inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, wodociągową oraz oświetlenie uliczne. 

Nie zabrakło także działań na rzecz poprawy oferty sportowo-rekreacyjnej na terenie 

naszej gminy – nowe boisko wielofunkcyjne, 3 otwarte strefy aktywności, place 

zabaw - to tylko niektóre zadania, które udało się zrealizować. Realizacja wielu 

zadań w minionym roku możliwa była dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych, co w połączeniu z racjonalnym, oszczędnym i celowym 

gospodarowaniem budżetem gminy pozwoliło na zamknięcie roku nadwyżką 

finansową. Dzięki bardzo dobrej kondycji finansowej gmina może w dalszym ciągu 

przystępować do realizacji nowych projektów, które wpłyną na poprawę warunków 

życia jej mieszkańców. Przedsięwzięcia z 2019 roku stanowią punkt wyjścia dla 

kolejnych planowanych działań służących rozwojowi gminy Pysznica. 
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W 2019 r. wykonaliśmy kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi 
zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego. Krok po kroku zagospodarowywane są miejsca, które były 
zaniedbane lub po prostu nie były dostatecznie wykorzystane. Dzięki temu                           
w sołectwach powstają atrakcyjne place zabaw czy miejsca do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu. 

Krzewienie patriotyzmu i aktywnego stylu życia przyświecało zorganizowaniu ponad 
30 wydarzeń o charakterze kulturalno – sportowym, podczas których mieszkańcy 
mieli okazję celebrować tradycje świąteczne, jubileusze, uczestniczyć w obchodach 
patriotycznych, piknikach rodzinnych, rajdach rowerowych oraz turniejach 
sportowych. Ich organizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu pracowników 
jednostek organizacyjnych gminy i wolontariuszy.   

Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Pysznica, radnym i sołtysom, za pomyślną 
współpracę, wsparcie, informacje, pomysły i napływające wnioski, z których część 
została już zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację w tegorocznym                            
i przyszłych budżetach. Słowa podziękowania należą się również mojemu zespołowi 
pracowników z Urzędu Gminy Pysznica oraz pracownikom jednostek podległych, 
którzy z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swoje obowiązki. 

Mając na względzie stały rozwój naszej gminy oraz dalsze podnoszenie standardu 
życia mieszkańców, zachęcam jednostki organizacyjne i organizacje działające na 
naszym terenie do aktywnego uczestnictwa w życiu sołectw poprzez włączenie się 
do udziału w spotkaniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych i sportowych 
organizowanych przez Urząd Gminy. Działajmy wspólnie, aby gmina Pysznica była 
„dobrym miejscem do życia”. 

 

Łukasz Bajgierowicz 

Wójt Gminy Pysznica 
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