
ZARZĄDZENIE NR 74A/2019
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie przedłożenia raportu o stanie Gminy Pysznica za 2018 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 2019 r.  poz. 506)

zarządzam,  co następuje:

§ 1. Przedstawiam raport o stanie Gminy Pysznica za rok 2018 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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2. Informacje ogólne 
 

Gmina Pysznica położona jest w powiecie stalowowolskim w północnej części 
województwa podkarpackiego. Zajmuje obszar 14 699 ha, co stanowi 17,67 % powierzchni 
powiatu stalowowolskiego ( 83 174 ha) i 0,82 % powierzchni województwa podkarpackiego                    
( 1 784 576 ha). Gmina Pysznica graniczy od północy z gminą Zaklików, od zachodu                         
z gminami Stalowa Wola oraz Radomyśl nad Sanem, od wschodu z gminą Jarocin, od 
południa zaś z gminami Nisko i Ulanów. Północno – wschodnia granica gminy stanowi także 
granicę powiatu stalowowolskiego i województwa podkarpackiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Położenie gminy Pysznica w powiecie stalowowolskim 
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3. Demografia 
3.1 Ludność i dynamika zmian 
 

 Gmina Pysznica zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie miast (Stalowa Wola                    
i Nisko) stanowi doskonałe miejsce do osiedlania się dla osób ceniących sobie ciszę                   
i spokój. Stąd też stale rosnąca liczba mieszkańców. Pod koniec 2018 roku gminę 
zamieszkiwało 11 120 osób. W gminie mieszka więcej kobiet niż mężczyzn, stanowią one 
większość zarówno jeśli chodzi o wiek przedprodukcyjny jak i poprodukcyjny. Najliczniejszą 
miejscowością jest Pysznica, która jest ośrodkiem całej gminy przez wzgląd zarówno na 
położenie jak i na fakt, że jest tu urząd gminy, posterunek policji, ośrodek zdrowia czy 
ośrodek pomocy społecznej. Zauważyć należy, że prawie o połowę więcej kobiet niż 
mężczyzn przynależy do wieku poprodukcyjnego, co świadczy o większej śmiertelności 
wśród mężczyzn. W roku 2018 na terenie gminy Pysznica odnotowano 107 małżeństw, 87 
urodzeń, 85 zgonów oraz 24 rozwody. 

 

 

Tabela nr 1 Mieszkańcy gminy Pysznica z podziałem na płeć 
 

W gminie Pysznica, podobnie jak w populacji ogólnopolskiej, obserwować możemy 
proces tzw. starzenia się społeczeństwa. Świadczy o tym m.in. fakt, iż w roku 1995 liczba 
osób w wieku przedprodukcyjnym była znamiennie wyższa od liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym, a na przestrzeni kolejnych lat zauważyć można było wzrost liczby osób                 
w wieku poprodukcyjnymi spadek populacji w wieku przedprodukcyjnym. W roku 2010 
liczebność obu populacji niemal się zrównała. Obserwowalny jest również coroczny wzrost 
liczby osób w wieku produkcyjnym. Wzrost liczby osób z tej grupy następuje w cyklu 
stopniowym, bez większych skoków w danych statystycznych. 

Miejscowości wchodzące w skład gminy Pysznica to Brandwica, Chłopska Wola, 
Jastkowice, Kłyżów, Krzaki, Pysznica, Słomiana i Studzieniec. Z kolei gminne sołectwa to: 
Bąków, Brandwica, Chłopska Wola, Jastkowice, Kłyżów, Krzaki – Słomiana, Olszowiec, 
Pysznica, Studzieniec i Sudoły. Na przestrzeni lat najwyższy wzrost liczby mieszkańców 
odnotowany jest w sołectwach Jastkowice oraz Pysznica. Obie wymienione miejscowości są 
największymi sołectwami. Najmniej mieszkańców zamieszkuje sołectwo Bąków oraz 
Chłopska Wola. 

  1995 r. 2000 r. 2005 r. 2010 r. 2015 r. 2018 r. 

Kobiety 4501 4479 4734 5124 5396 5678 

Mężczyźni 4573 4471 4727 5010 5254 5442 

Łącznie 9074 8950 9461 10134 10650 11120 
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Tabela nr 2 Mieszkańcy gminy Pysznica z podziałem  

na płeć i miejscowości według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

 

Wykres nr 1 Mieszkańcy gminy Pysznica z podziałem na płeć oraz wiek przedprodukcyjny,  
produkcyjny i poprodukcyjny według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

 

Kobiety Mężczyźni Łącznie 

Bąków 90 71 161 

Brandwica 328 312 640 

Chłopska Wola 90 79 169 

Jastkowice 1573 1472 3045 

Kłyżów 614 640 1254 

Krzaki 309 320 629 

Pysznica 2392 2261 4653 

Słomiana 132 137 269 

Studzieniec 150 150 300 

Łącznie 5678 5442 11120 
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Wykres nr 2 Liczba osób, które się zameldowały na terenie gminy 
 i wymeldowały się z jej terenu 

4. Władze gminy Pysznica 
4.1 Kadencja 2014 – 2018 
 

Wójt – Tadeusz Bąk (w latach 2006 – 2018) 
Zastępca Wójta – Aleksander Jabłoński ( w latach 2011 - 2018) 
Skarbnik – do 30.04.2018 r. Bogusława Sondej, od 01.05.2018 r. Elżbieta Śliwińska 
Sekretarz – do 15.11.2018 r. Stanisław Paleń 

Rada Gminy Pysznica  

Józef Gorczyca – Przewodniczący Rady Gminy 
Elżbieta Paluch – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Grażyna Młodożeniec – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Kazimierz Tofil 
Kazimierz Butryn 
Cecylia Torba 
Andrzej Herdzik 
Łukasz Bajgierowicz 
Kamil Kuśmider 
Bogusław Drąg 
Witold Pietroniec 
Andrzej Szawara 
Krzysztof Skrzypek 
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Bogdan Loc 
Czesław Pyz 

W kadencji 2014 – 2018 działały następujące stałe komisje  

 Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej Przewodniczący:  

 Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym oraz Planowania 
Przestrzennego.  

 Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej.  

 Komisja Rewizyjna.  

W dniu 21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe. W ich wyniku 
nastąpiła zmiana na stanowisku wójta gminy i wybrany został nowy skład rady.  

4.2 Kadencja 2018 - 2023 

Wójt – Łukasz Bajgierowicz 
Zastępca Wójta – Witold Pietroniec 
Skarbnik – do 30.04.2018 r. Bogusława Sondej, od 01.05.2018 r. Elżbieta Śliwińska 
Sekretarz – do 15.11.2018 r. Stanisław Paleń 

Krzysztof Skrzypek – Przewodniczący Rady Gminy 
Zygmunt Cholewiński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Zenon Sagan – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Karolina Bąk 
Jacek Dybka 
Krzysztof Haliniak 
Aleksandra Kuziora 
Andrzej Szawara 
Artur Trzuskot 
Marek Bis 
Janusz Gajda 
Kamil Kuśmider 
Tomasz Oprych 
Rafał Tofil 

Witold Pietroniec został wybrany radnym z okręgu nr 11, jednak nie przyjął mandatu 
gdyż został powołany przez wójta na stanowisko zastępcy wójta. W dniu 24 lutego 2019 r.                                  
w wyborach uzupełniających mandat radnego uzyskała Magdalena Tkacz. 

Podczas II sesji Rady Gminy Pysznica w kadencji 2018 – 2023 dokonano wyboru 
składu stałych komisji rady. W tej kadencji działają następujące komisje:  
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 Komisja Rewizyjna 

 Komisja Budżetu, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Oświaty 

 Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Planowania 
Przestrzennego 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

W gminie Pysznica funkcjonuje 10 jednostek pomocniczych. W 2018 r. sołtysami byli: 

Dorota Zięba w sołectwie Bąków 
Grażyna Młodożeniec w sołectwie Brandwica 
Krzysztof Skrzypek w sołectwie Chłopska Wola 
Czesław Pyz w sołectwie Jastkowice 
Józef Smalisz w sołectwie Kłyżów 
Bogusław Drąg w sołectwie Krzaki – Słomiana 
Jakub Kapuściński w sołectwie Olszowiec 
Janusz Bąk w sołectwie Pysznica 
Czesław Wojtyna w sołectwie Studzieniec 
Lucyna Sudoł w sołectwie Sudoły 

 

4.3 Realizacja uchwał rady Gminy w Pysznicy 
 

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych w 2018 r. przez Radę Gminy w Pysznicy 
prezentuje Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 
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5. Urząd Gminy w Pysznicy 
 

Siedziba urzędu mieści się w Pysznicy przy ul. Wolności 322. Struktura organizacyjna 
urzędu w 2018 r. prezentowała się następująco: 

1/2

1, 1/2

FN.IV
.

Stanowisko 
administracyjne ds. 

opłat za 
gospodarowanie 

odpadami 
2

USC

Stanowisko pracy 
ds. księgowości 

podatkowej

FN.II
I.

1

Ochrona p. poż.:
Kierowcy OSP:

1/3+1/3

1

3

1

Kierowca

Robotnik gospodarczy

Konserwator

Referat 
Spraw 

O bywatelski
ch

Pracownicy obsługi:

FN.I.
Zastępca kierownika 

USC, stanowisko 

pracy d.s. ewidencji 

ludności

SO.I.

14

RI.I. Stanowisko pracy 
ds.infrastruktury 

technicznej2

RI.II.
Stanowisko pracy  ds. 

gospodarowania 
nieruchomościami 

gminnymi i planowania 
przestrzennego1

Referat Organizacyjny

ds. księgowości 
budżetowej, 

podatku 
dochodowego i 

zezwoleń na 
alkohol

Stanowisko pracy 
ds. podatków i 

opłat oraz

Stanowisko pracy 
ds. planowania 
przestrzennego1

OR.I. Stanowisko pracy 
ds. obsługi organów 

gminy1

OR.II. Stanowisko pracy - 
sekretarka

2

OR.III. Stanowisko pracy  ds. 
promocji oraz współpracy  
krajowej   i zagranicznej

1

Kierownik 
USC

Skarbnik GminyZastępca Wójta
RI.

1

FN.

1

Referat Finansowy                  
i Budżetu

Referat Rozwoju 
Infrastruktury                                         

i Zasobów 
Naturalnych

FN.V. Stanowisko pracy - 
sekretarka

1

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
Urzędu Gminy w Pysznicy

Wójt Gminy
Szef Obrony Cywilnej

SO.

1

Stan. pracy ds. 
zarządzania 

kryzysowego, obrony 
cywilnej, spraw 

obronnych i 
wojskowych

Radca 
Prawny

RP.

1/2

Sekretarz 
Gminy

ZK.

1

OR.

1

FN.VI
.

Stanowisko pracy 
ds. rozliczania 
podatku VAT1

FN.II.

OR.VI. Stanowisko pracy  - 
Inspektor ochrony 
danych osobowych1

OR.IV. Stanowisko pracy 
ds. kadrowych                              
i społecznych1

OR.V. Stanowisko pracy 
ds. 

informatycznych1

RI.IV. Stanowisko pracy 
ds.ochrony 

środowiska, rolnictwa 
i gospodarki wodnej1

RI.V.
Stan. pracy ds. 
pozyskiwania 

środków 
finansowych z UE 1

RI.VI. Stan. pracy ds. 
inwestycji

1

RI.III.
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W 2018 roku w urzędzie pracowało 35 osób, w tym kierowca, trzech robotników 
gospodarczych i konserwator. Wójt zarządzeniami ogłosił trzy konkursy na wolne stanowiska 
urzędnicze – inspektora ds. księgowości podatkowej, inspektora ds. księgowości budżetowej                 
i podatku VAT oraz inspektora ds. gospodarowania nieruchomościami gminnymi                              
i planowania przestrzennego.  

6. Finanse Gminy 
6.1 Wykonanie budżetu gminy za 2018 r. 
Kluczowe informacje o stanie finansów jednostki zawiera uchwała budżetowa, która w myśl 
art.211 u.f.p  oraz art. 51 u.s.g. stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.   

Zmiany budżetu, tj. planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy 
Pysznica w 2018 roku przedstawiają się następująco: 

Uchwała Budżetowa Gminy Pysznica Nr XXXIX/237/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. -  Rada 
Gminy Pysznica uchwaliła budżet na 2018 r. w wysokości: 

 Dochody             37 918 733,00 zł; 

 Wydatki              39 608 943,89 zł; 

 Przychody            2 899 210,89 zł; 

 Rozchody             1 110 000,00 zł; 

W trakcie roku w budżecie wprowadzono Uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta 
zmiany, które spowodowały, że plan budżetu na koniec roku wyniósł: 

 Dochody     42 152 300,52 zł; 

 Wydatki              46 179 139,64 zł; 

 Przychody       5 141 893,11 zł; 

 Rozchody             1 110 000,00 zł; 

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: 

 Dochody     41 846 414,23 zł; 

 Wydatki              43 396 008,91 zł; 

 Przychody       5 141 893,11 zł; 

 Rozchody              1 110 000,00 zł; 

Reasumując zaplanowane dochody budżetu zostały wykonane w 99,27%, natomiast wydatki              
w 93,97 %. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 1 549 594,68 zł. W strukturze wydatków               
w analizowanym okresie wydatki majątkowe w stosunku do wydatków ogółem stanowiły 
19,86%. Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez gminę Pysznica w roku 
2018 wynikały z zakresu wykonywanych przez gminę zadań. 
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6.2. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem. 
 

Dochody własne wyniosły 14 286 671,28 zł. w stosunku do dochodów ogółem kwocie            
41 846 414,23 zł.  stanowią 34,14 %. Głównym źródłem dochodów własnych były udziały                                  
w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 8 586 080,00 zł. Drugim źródłem 
dochodów własnych był podatek od nieruchomości w kwocie 1 916 694,15 zł. Na stopień 
realizacji dochodów własnych mają wpływ należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, 
oraz udzielane przez organy gminy ulgi i zwolnienia podatkowe i skutki obniżenia górnych 
stawek podatkowych. 

6.3 Analiza poziomu zadłużenia. 
 

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi  3 457 526,87 zł. Są to 
kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2009-2018 w Banku Spółdzielczym                           
w Tarnobrzegu oraz mBanku. Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów w 2018 roku 
wyniosły 2 816 044,61 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 1 549 594,68 zł oraz na 
spłatę rat kredytów 1 110 000,00 zł. Zaciągnięty kredyt w 2018 roku przeznaczono na 
realizację zadań inwestycyjnych a w szczególności na realizację zadań współfinansowanych   
z udziałem środków europejskich. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pysznica została 
uchwalono na lata 2018-2021. Koszt obsługi długu gminy w 2018 roku wyniósł 33 859,62 zł. 
Okres spłaty zadłużenia wynosi 3 lata Zadłużenie ogółem w roku 2018 to 8,75 % do 
dochodów bieżących. Miernikiem kondycji finansowej gminy jest wynik operacyjny, czyli 
różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu. W roku 2018 wynik 
bieżący był dodatni wskutek czego art.242 ustawy o finansach publicznych nie został 
naruszony. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wynika, że wskaźnik określony w art. 
243 został spełniony. 

6.4  Pozyskane środki zewnętrzne. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Całkowita 

wartość 
zadania (zł) 

Wartość 
dofinansowania 

ze środków 
unijnych i BP (zł) 

Fundusz/progra
m/działanie 

Okres 
realizacji 

1. 
Szkolne 

eksperymentowanie w 
gminie Pysznica 

915 281,78 867 811,78 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 

Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 

Europejski 
Fundusz 

Społeczny 

2018-2019 
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2. 

„Przedszkole pod 
Wesołym Słonkiem” 

- adaptacja budynku po 
byłej szkole w Brandwicy 
na Przedszkole  gminne 

748 989,93 673 989,93 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 

Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 

Europejski 
Fundusz 

Społeczny 

2018-2019 

3. 
Adaptacja budynku po 

byłej szkole w Pysznicy na 
Dom Kultury 

1 033 995,50 462 724,24 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 

Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 
( w ramach MOF) 

2018 

4. 

Sportowo, rekreacyjnie, 
integracyjnie- 

zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na 

rzecz jej aktywnego 
wykorzystania” 

210 529,39 119 282,00 

Program Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na lata 
2014-2020 

2018 

5. 
Rozwój Centrum 

Sportowo- Rekreacyjnego i 
Kulturalnego w Pysznicy 

175 509,93 90 980,00 

Program Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na lata 
2014-2020 

2018 

6. 
Ponadnarodowa mobilność 

kadry edukacji szkolnej 
79 685,14 79 685,14 

Program 
Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-

2020 Europejski 
Fundusz 

Społeczny 

2018-2019 

SUMA 3 163 991,67 2 294 473,09 
 

 

 

 

 

 

 

Id: 4663CDFB-B235-4F01-BF6B-819CDFD53FBC. Podpisany Strona 13



 
 
 

Raport o stanie gminy Pysznica 
13 
 

6.5. Fundusz Sołecki 
 

Sołectwo Nazwa zadania 

Kwota 
wyodrębnionego               

w budżetach gmin 
funduszu 

sołeckiego na rok 
2018 

Kwota wydatków 
wykonanych w 

ramach funduszu 
sołeckiego             w 

2018 r.                     
(zgodnie z 

wnioskiem) 

z tego na zadania: 

bieżące majątkowe 

1 2 3 4 5 6 

Bąków 

Remont drogi 
(zjazd przy placu zabaw) 

3 819,63 3 819,63 3 819,63 
 

Montaż lamp oświetlenia 
ulicznego 

2 500,00 2 500,00 
 

2 500,00 

Wykonanie tablic 
ogłoszeniowych i montaż 

800,00 800,00 800,00 
 

Dokończenie ogrodzenia placu 
zabaw 

3 000,00 3 000,00 
 

3 000,00 

Zakup urządzeń na plac zabaw 1 500,00 0,00 
  

Brandwica Wykonanie placu zabaw 25 978,84 25 522,50  25 522,50 

Chłopska 
Wola 

Budowa drogi o nawierzchni 
asfaltowej 

10 000,00 10 000,00  10 000,00 

Wykonanie oświetlenia 
ulicznego 

1 682,60 1 682,60  1 682,60 

Jastkowice 

Lustra do zamontowania na 
skrzyżowaniach dróg Cichej  
z Armii Krajowej, Poprzecznej 
z Kopernika 

3 000,00 2 607,60 2 607,60  

Utwardzenie drogi 
wewnętrznej od oczyszczalni 
w kierunku Podborka 

9 489,50 8 136,45 8 136,45  

Wykonanie oświetlenia 
ulicznego 

5 000,00 5 000,00  5 000,00 

Karczowanie połamanych  
w czasie wichury drzew 

1 000,00 1 000,00 1 000,00  

Wyposażenie Domu 
Ludowego (zakup stołu) 

3 000,00 2 916,95 2 916,95  
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Zakup kontenera ( budynku) 
do przechowywania sprzętu do 
utrzymania porządku 

5 000,00 5 000,00 5 000,00  

Doposażenie placu zabaw 5 000,00 0,00   

Pysznica 

Remont drogi w Podborku  
ul. Partyzantów i dalej  
w kierunku Jastkowic 

25 489,50 25 489,50 25 489,50  

Poprawa dróg transportu 
rolnego 

3 000,00 0,00   

Piknik rodzinny organizowany 
wspólnie ze szkołą w Pysznicy 

3 000,00 2 969,99 2 969,99  

Krzaki- 
Słomiana 

Dofinansowanie budowy dróg 
o powierzchni  asfaltowej 

29 489,50 29 489,50  29 489,50 

Spotkanie integracyjne 
mieszkańców 

2 000,00 1 498,59 1 498,59  

Kłyżów 

Budowa dróg dofinansowanie  21 489,50 21 489,50  21 489,50 

Zakup kosiarki do wykaszania 
traw na mieniu gminnym 

10 000,00 10 000,00  10 000,00 

Sudoły 
Zagospodarowanie placu 
szkolnego 

18 767,74 15 959,95 15 959,95  

Studzieniec 

Wyposażenie świetlicy          
(krzesła, stoły) 

6 846,88 6 800,00 6 800,00  

Remont budynku 
gospodarczego 

1 000,00 1 000,00 1 000,00  

Wykonanie ogrodzenia placu 
po byłej szkole 

9 000,00 9 000,00 9 000,00  

Olszowiec 

Remont dróg o nawierzchni 
nietrwałej 

14 000,00 9 815,40 9 815,40  

Oświetlenie uliczne 6 000,00 6 000,00  6 000,00 

Remontowanie urządzeń na 
placu zabaw 

4 152,45 4 151,25 4 151,25  

Ogółem 235 006,14 215 649,41 100 965,31 114 684,10 
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7. Strategia rozwoju gminy Pysznica 
 

Rada gminy Pysznica uchwałą z dnia 22 czerwca 2016 r. przyjęła „Strategię Rozwoju 
Gminy Pysznica” na lata 2016 – 2022. Hasło, które przyświeca  gminie i jednocześnie określa 
jej wizjęto: „Gmina Pysznica – dobre miejsce do życia”. Wizja ma być realizowana w trzech 
głównych obszarach strategicznych: 

 Infrastruktura i przedsiębiorczość 

 Aktywność obywatelska 

 Społeczeństwo. 

Celem pierwszego obszaru jest rozwój ukierunkowany na poprawę życia mieszkańców. 
Obszar ten  zawiera zadania i projekty stanowiące odpowiedź na zdiagnozowane problemy                    
i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, takie jak: równy dostęp do urządzeń 
infrastruktury dla mieszkańców, wykorzystanie szans rozwojowych wynikających                            
z sąsiedztwa z miastem Stalowa Wola, wymogi wynikające z przepisów prawa krajowego 
związanego z poszanowaniem energii czy ochrony środowiska. Aktywność obywatelska ma 
na celu wzmocnienie odpowiedzialności oraz zwiększanie uczestnictwa mieszkańców                       
i organizacji pozarządowych w sprawach publicznych gminy. Obszar strategiczny zawiera 
zadania i projekty stanowiące odpowiedź na zdiagnozowane problemy i oczekiwania 
społeczne, takie jak: większa rola organizacji społecznych i grup interesów mieszkańców                  
w bieżącym zarządzaniu lokalnymi wspólnotami, tworzenie dogodnych warunków dla 
aktywności obywatelskiej, zwiększenie umiejętności obywateli w odpowiadaniu na własne 
potrzeby i oczekiwania. Ostatni obszar – społeczeństwo – ma za zadanie pobudzanie aspiracji 
społecznych oraz wysoką jakość usług kulturalnych, edukacyjnych i sportowo – 
rekreacyjnych świadczonych mieszkańcom. Zawiera zadania i projekty, których realizacja 
przyczyni się do poprawienia efektywności działań instytucji samorządowych zarówno                   
w zakresie wyboru zadań i metod ich realizacji zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców, jak 
i umiejętności związanych z jak najlepszym wykorzystaniem posiadanego potencjału                       
i zasobów do realizacji bieżących zadań. 

Mając na uwadze wizję i cele zawarte w Strategii, gmina sukcesywnie realizuje zadania, 
które przybliżają ją do ich osiągnięcia.  

8. Ochrona środowiska 
 

   W gminie Pysznica obowiązuje „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pysznica na 
lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2024”. Został on opracowany w celu realizacji 
polityki ekologicznej państwa. Plan gospodarki odpadami stanowi część programu ochrony 
środowiska i dodatkowo powinien zapewniać realizację zintegrowanej i wystarczającej sieci 
instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania 
określone w przepisach o ochronie środowiska. Zapisy w programie są dostosowane do 
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realizacji aktualnych celów ekologicznych państwa na poziomie lokalnym jest również 
spójny z dokumentami strategicznymi na poziomie wspólnotowym, krajowym                              
i regionalnym. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pysznicy prowadzi działalność w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy. Odbiór odpadów 
odbywa się zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych miejscowości. Dwa razy do roku 
zbierane są odpady wielkogabarytowe. Działa również Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów zlokalizowany przy Zakładzie Segregacji Odpadów w Pysznicy do którego 
mieszkańcy mogą we własnym zakresie przywieźć odpady zebrane selektywnie np. szkło, 
papier, plastik itp. Ponadto składowisko odpadów w Pysznicy będzie poddane rekultywacji. 

Wynagrodzenie ryczałtowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pysznicy za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy z terenu gminy Pysznica w roku 2018 wynosiło 599 788,80 zł. W 2017 roku 
wynosiło ono 515 808,00 zł.  

Opłata za zaopatrzenie w wodę od 01.01.2017 r. wynosi 2,80 zł. Opłata za 
odprowadzenie ścieków w okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2018 r. wynosiła 4,30 zł, a od 
11.06.2018 r.– 4,60 zł. 

Do końca roku 2018 zebrano łącznie 2041,86 Mg odpadów w tym selektywnie 
zebranych – 568,00 Mg.  

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2018 poziom masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji składowanych wynosi 29,17 % w stosunku do masy 
tych odpadów wytworzonych w 1995 r. W związku z powyższym poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 
2018 został osiągnięty.  

Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 
2016 r. w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) 
gmina Pysznica w roku 2018 osiągnęła 45,85 % poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczonego łącznie dla 
wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem 
recyklingu na 2018 r. wynosi 30 % wobec powyższego gmina Pysznica osiągając wynik 
45,85 % wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem. 

Gmina Pysznica w roku 2018 osiągnęła 100 % poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
(remontowo – budowlanych). Osiągnęła tym samym wymagany poziom recyklingu, który 
zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem wynosi 50 % dla odpadów budowlanych                               
i rozbiórkowych.  
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9. Infrastruktura 
Drogi publiczne na terenie gminy posiadają łączną długość 67,41 km (w tym                            

o nawierzchni bitumicznej – 44,26 km, o nawierzchni tłuczniowej – 15,15 km i o nawierzchni 
gruntowej – 8,00 km)), natomiast drogi wewnętrzne, nieposiadające statusu drogi publicznej, 
mają długość 216,8 km. Przez gminę przebiegają drogi powiatowej o łącznej długości 45,415 
km (w tym o nawierzchni bitumicznej – 41,557 km).  

Na terenie gminy istnieje 70 przydomowych oczyszczalni ścieków. Długość sieci 
kanalizacyjnej to 89,27 km, a sieci wodociągowej 141,20 km. 

 

Rok 2017 Rok 2018 

Przyłącza wodociągowe 3158 3207 

Przyłącza kanalizacyjne 1183 1273 
 

Tabela nr 3 Ilość przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 

Stopień skanalizowania gminy Pysznica jest stosunkowo niski. Konieczna jest 
realizacja inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej obejmujących sołectwa 
Kłyżów, Brandwica, Bąków, Krzaki-Słomiana, Studzieniec oraz rozbudowujące się części 
sołectw Jastkowice i Pysznica. W zakresie zaopatrzenia w wodę ze względu na niedobór 
wody w okresie letnim konieczna jest rozbudowa ujęcia wody dla gminy Pysznica. 
 

Na drogach gminnych w Gminie Pysznica znajduje się 5 mostów: 

 most stały żelbetowy z nawierzchnią asfaltową, na rzece Bukowa w miejscowości 
Ruda Jastkowska o długości 46,9 m i szerokości 5,2 m, III klasy nośności, 

 most o konstrukcji mieszanej, z podkładem drewnianym na rzece Zastawie                          
w Kłyżowie o długości 6,8 m i nośności 10 ton, 

 most drewniany, przyczółki żelbetowe, pokład drewniany na starym dorzeczu Sanu                  
o długości 4 m, 

 most mieszany, na żelbetowych przyczółkach, z pomostem z drewna dębowego na 
rzece Dębowiec o długości 12 m, 

 most drewniany na rzece Łukawica w Lipowcu -do remontu kapitalnego. 

10. Inwestycje 
 

Gmina Pysznica w 2018 roku realizowała przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu 
zaspokajanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców.  
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Lp. Nazwa inwestycji 
Wartość 

inwestycji 

1. 

Adaptacja budynku po byłej szkole w Brandwicy na przedszkole gminne Przedszkole 
"Pod Wesołym Słonkiem" - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, Działanie 9.1 - Rozwój edukacji przedszkolnej 504 709,01 zł 

2. 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pysznicy - Olszowcu I etap zakończono                 
w 2018 r., zakres II etapu zakończy się w roku 2019 1 994 708,53 zł 

3. 

Budowa Otwartych Stref Aktywności w Pysznicy i Kłyżowie. Zadanie inwestycyjne 
dofinansowane ze środków Ministra Sportu i Turystyki ze Środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - 
Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym 0 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
edycja 2018 170 437,42 

4. 

Przebudowa infrastruktury Centrum Sportowo - rekreacyjnego i kulturalnego w Pysznicy 
w zakresie ciągów komunikacyjnych, deptaków i ścieżki zdrowia. Dofinansowanie ze 
środków PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 442 480,20 

5. 

Sportowo, rekreacyjnie, integracyjnie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na 
rzecz jej aktywnego wykorzystania w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego 
PROW na lata 2014 - 2020 210 529,39 

6. 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego - zadanie w części dofinansowane z funduszu 
sołeckiego 110 700,00 

7. Siłownie zewnętrzne, place zabaw w Słomianej, Brandwicy, Pysznicy i Jastkowicach 78 098,85 

8. Remont szatni klubu "Bukowa Jastkowice" 35 000,00 

 

Tabela nr 4Inwestycje wraz z ich wartością 

Jednym z elementów raportu jest podsumowanie realizacji budżetu obywatelskiego. 
Jego swoistego rodzajem jest fundusz sołecki. Na zebraniach wiejskich mieszkańcy sołectw 
sami zadecydowali na co rozdysponują środki z funduszu. W 2018 roku w ramach funduszu 
sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 84 373,30 zł. 

Lp. Sołectwo Nazwa inwestycji 
Wartość 

inwestycji 

1. Bąków 
Budowa oświetlenia ulicznego, budowa tablicy ogłoszeniowej, 
budowa ogrodzenia na placu zabaw (brama wjazdowa) 6 300,00 zł 

2. Brandwica Budowa placu zabaw przy ul. Isep 25 522,50 zł 

3. Chłopska Wola Budowa oświetlenia ulicznego 1 682,60 zł 

4. Jastkowice 

Budowa oświetlenia ulicznego, zakup stołu gastronomicznego do 
Sali Domu Ludowego, zakup kontenera na sprzęt do utrzymania 
porządku przy boisku, doposażenie placu zabaw - zakup 
huśtawki i bujaka sprężynowego 13 916,95 zł 

5. Kłyżów Zakup kosiarki do trawy 10 000,00 zł 

6. Olszowiec Budowa oświetlenia ulicznego i remont urządzeń na placu zabaw 15 959,95 zł 

7. Studzieniec 
Zakup krzeseł i stołów do świetlicy, remont budynku 
gospodarczego i świetlicy 16 800,00 zł 

8. Sudoły Zagospodarowanie placu szkolnego 10 151,25 zł 

 
Tabela nr 5  Inwestycje zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego 
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Przebudowano drogi na nawierzchnie asfaltowe w Pysznicy, Jastkowicach, Kłyżowie, 
Chłopskiej Woli, Brandwicy i Bąkowie na łącznej długość  7056 m.  W Brandwicy 
inwestycje objęły remont ulicy Reja, w Jastkowicach ulic Nadgórze, Ludian, Prosta, 
Spacerowa, zaś w Pysznicy były to ulice: Dębowa, Sosnowa, Partyzantów, Strażacka, Żytnia, 
Rędziny, Sanowa, Błonie, Lipowa oraz łącznik ulic Słowackiego – Sienkiewicza.                     
W Kłyżowie przebudowano ulicę Błońską, w Krzakach ulice Sosnową i Leśną, natomiast        
w Bąkowie ulicę Zacisze. Na ulicy Podborek w Pysznicy powstał chodnik przy drodze 
gminnej na długości 285 mb, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców. Powiat 
stalowowolski realizował na terenie Gminy Pysznica inwestycję związaną z przebudową 
mostu na rzece Bukowa, a także przebudową drogi powiatowej 1019R Zarzecze – Pysznica – 
Rzeczyca Długa od skrzyżowania z drogą Stalowa Wola – Pysznica do skrzyżowania 
Brandwica – Jastkowice. Gmina Pysznica partycypującw kosztach tej inwestycji, 
przeznaczyła na ten cel kwotę 928 502,00 zł. Zadbano także o drogi transportu rolnego           
w Jastkowicach. Niespełna półkilometrowy odcinek przebudowano za kwotę 76 444,75 zł.        
W ramach Funduszu Sołeckiego w Pysznicy, Olszowcu i Jastkowicach wyremontowano 
drogi, a wartość tej inwestycji to 61 493,45 zł. Znaczne środki przeznaczono także na remonty 
cząstkowe i bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni nietrwałej.   

Tabela nr 6  Odcinki przebudowanych dróg 

Miejscowość Ulica Długość  
przebudowanej  

drogi 
Chłopska Wola  140 mb 

Krzaki Sosnowa 195 mb 

Krzaki Leśna 185 mb 

Kłyżów Błońska 77 mb 

Bąków Zacisze 80 mb 

Bąków Zacisze 400 mb 

Brandwica Reja 90 mb 

Jastkowice Nadgórze 386 mb 

Jastkowice Ludian 400 mb 

Jastkowice Prosta 510 mb 

Jastkowice Spacerowa 410 mb 

Pysznica Dębowa 760 mb 

Pysznica Sosnowa 561 mb 

Pysznica Partyzantów 226 mb 

Pysznica Strażacka 370 mb 

Pysznica Żytnia 755 mb 

Pysznica Rędziny 274 mb 

Pysznica Lipowa 245 mb 

Pysznica łącznik ul. Słowackiego i Sienkiewicza 78 mb 

Pysznica Sanowa 332 mb 

Pysznica Błonie 582 mb 

 Łączna długość       7056 mb 
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We wszystkich sołectwach istnieje dalsza potrzeba budowy dróg o nawierzchni asfaltowej, 
jak również w części sołectw remontów już istniejących dróg asfaltowych. Podobna sytuacja 
jest w zakresie oświetlenia ulicznego – istnieje konieczność budowy nowych punktów, 
szczególnie w miejscach gdzie powstaje nowa zabudowa, ale jest także potrzeba wymiany już 
istniejących lamp na nowe, energooszczędne modele. 

 

Wydatki inwestycyjne i usługi remontowe w szkołach 
 
W okresie przerwy wakacyjnej w szkołach zaplanowano i przeprowadzono następujące prace 
remontowe: 
 
 
Lp. 

 
Jednostka 
oświatowa 

 
Wyszczególnienie wykonanych prac 

 

Koszt ogólny robót 
łącznie 

z projektami 
i nadzorami 

(zł) 
1. Publiczna 

Szkoła 
Podstawowa 
w Pysznicy 

Piaskowanie i malowanie ogrodzenia (19 000,00 zł) 19 000,00 

2. Publiczna 
Szkoła 

Podstawowa 
w Jastkowicach 

Malowanie pomieszczeń „starej części szkoły”, sal 
lekcyjnych I-III, stołówki, remont schodów i gabinetu 
Dyrektora (30 381,00 zł) 
Remont monitoringu (18 300,00 zł) 
 

48 681,00 

3. Publiczna 
Szkoła 

Podstawowa 
w Kłyżowie 

Remont budynku – roboty konserwacyjno-remontowe dwóch 
sal lekcyjnych oraz korytarza na piętrze (53 022,61 zł) 

 
53 022,61 

4. Publiczna 
Szkoła 

Podstawowa 
w Krzakach 

Malowanie łazienki (1 992,60 zł) 
Remont klatki schodowej (7 200,00 zł) 
Malowanie sekretariatu i montaż ścianki aluminiowej                  
(7 885,51 zł) 

 
17 078,11 

5. Przedszkole 
w Pysznicy 

Zakup sprzętów do placu zabaw (13 899,00 zł) 
Remont budynku - roboty konserw.-remont. (12 484,50 zł) 
Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w 
Brandwicy na Przedszkole (504 709,01 zł - z czego                         
95 000,00 w ramach projektu „Przedszkole Pod Wesołym 
Słonkiem” – RPO WP 2014-2020), 
Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach 
projektu „Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem” (196 012,34 
zł – w 97% ze środków UE w ramach RPO WP 2014-2020. 
Wykonanie instalacji wentylacyjnej kuchni i zasilania 
elektrycznego (88 667,42 zł) 

815 772,27 

Razem 953 553,99 

 

11. Realizacja zadań oświatowych 
Zadania oświatowe Gminy Pysznica wnikają w szczególności z postanowień: 
- Ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 
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- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996) 
- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457) 
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 967)  
   z późn.zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 
 

Stan organizacji szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych  
w roku szkolnym 2017/2018 
 
 Szkoła Liczba w tym: 

  Oddziałów Uczniów „0” I II III IV V VI VII 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Pysznicy 
12 225 

+ 24 „0” 
1 2 1 2 2 1 2 1 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Armii Krajowej  
w Jastkowicach 

13 185 
+ 36 „0” 

 

2 1 1 2 2 2 1 2 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
kard. St.Wyszyńskiego  
w Kłyżowie 

9 86 
+ 34 „0” 

2 1 1 1 1 1 1 1 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Orła Białego w Krzakach 

8 76 
+ 24 „0” 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 Razem 42 572  
+ 118 „0” 

6 5 4 6 6 5 5 5 

1. Klasy gimnazjalne w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Pysznicy 

4 78  n/d 2 2  

2. Klasy gimnazjalne w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Armii 
Krajowej w Jastkowicach 

3 66  n/d 1 2  

3. Klasy gimnazjalne w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. kard.               
St. Wyszyńskiego w Kłyżowie 

2 29  n/d 1 1  

 Razem 9 173  n/d 4 5  
  

Ogółem 
 

 
51 

 
863 

 

 

 
W stosunku do poprzedniego roku szkolnego 2016/2017 liczba uczniów (łącznie w klasach  
„0”, szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych) zmniejszyła się o 8, natomiast liczba 
oddziałów zwiększyła się o 1. 
 
 
 
Stan organizacji przedszkoli  
 
Lp. Przedszkole Liczba 

oddziałów 
Liczba dzieci  Liczba dzieci w budynku 

przedszkola w  
Brandwicy 

1. Przedszkole Publiczne w Pysznicy 6 126 48 
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Od maja 2018r. w Przedszkolu w Pysznicy realizowany jest projekt: „Przedszkole Pod 
Wesołym Słonkiem”. Projekt o wartości 748 989,93 zł, realizowany jest przy 90% udziale 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  
2014-2020.  
W ramach projektu do 31.08.2018r. zostały wykonane następujące zadania: 
- zaadaptowany został na potrzeby Przedszkola w Pysznicy obiekt po byłej szkole 
 podstawowej w Brandwicy,  
- utworzone zostało 50 nowych miejsc przedszkolnych w dwóch oddziałach,  
- zakupione zostało pełne wyposażenie 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),  
 
Baza lokalowa 
 
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-
rekreacyjnych uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych, czynionych od wielu lat 
znaczących nakładów finansowych na poprawę bazy lokalowej.  
 
Urządzenia rekreacyjno-sportowe przy szkołach 
 
We wszystkich szkołach na terenie gminy funkcjonują obiekty przeznaczone do prowadzenia 
zajęć wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej i sportowej oraz place zabaw dla dzieci 
najmłodszych. Na obiektach tych prowadzone są nie tylko zajęcia rekreacyjno- sportowe                   
z uczniami, ale obiekty wykorzystywane są również przez miejscową społeczność do 
uprawiania sportu i zabaw z dziećmi.  
 
Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 
 
Lp. Jednostka 

oświatowa 
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 

 
Razem 

nauczyciele Pracownicy 
ekonomiczno - 

administracyjni 

Pracownicy 
kuchni i 
stołówki 

pracownicy 
obsługi 

 

1. PSP w Pysznicy 32,06 1,00 7,0 10,1 50,16 
2. PSP w Jastkowicach 32,90 1,00 - 5,47 39,37 

3. PSP w Kłyżowie 21,24 1,00 2,00 5,81 30,05 
4. PSP w Krzakach 13,04 1,00 - 3,01 17,05 
5. Przedszkole                     

w Pysznicy 
11,90 - 4,43 5,76 22,08 

  
Razem 

 
111,14 

 
4,00 

 
13,43 

 
30,15 

 
158,71 
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Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2017/2018, zgodnie 
z wymogami prawa i potrzebami poniesiono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, wydatkując na ten cel kwotę 14 193,20 zł. 
 
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli 
posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Efektem 
podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo 
dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje poniższa tabela. 
 
Poziom wykształcenia nauczycieli: 
 
Lp. Wykształcenie Osoby przeliczone 

na etaty 
% 

1. Wyższe magisterskie  
z przygotowaniem pedagogicznym 

106,34 
 

95,0 % 

2. Wyższe zawodowe (licencjat)  
z przygotowaniem pedagogicznym 

4,80 5,0 % 

  
Razem 
 

 
111,14 

 

 
100 % 

 
System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez 
obowiązujący system awansów zawodowych. Zatrudnienie nauczycieli w podziale na stopnie 
awansu zawodowego obrazuje poniższa tabela. 
 

Średnioroczne w roku szkolnym 2017/2018 zatrudnienie nauczycieli w jednostkach 
oświatowych w podziale na stopnie awansu zawodowego 
 
Lp. Jednostka oświatowa Zatrudnienie nauczycieli w podziale na stopnie awansu 

zawodowego 
 

Razem 

stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani  
1. PSP w Pysznicy 0,89 3,84 3,61 23,72 32,06 
2. PSP w Jastkowicach 3,04 3,87 3,55 22,44 32,90 
3. PSP w Kłyżowie - 1,89 3,35 16,00 21,24 
4. PSP w Krzakach - 1 1,51 10,53 13,04 
5. Przedszkole w 

Pysznicy 
3,08 1,34 2,30 5,18 11,90 

  
Razem 

 
7,01 

 
11,94 

 
14,32 

 
77,87 

 
111,14 

 

Poziom nauczania 
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Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od 
zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych                        
i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 
 
Poniżej przedstawiono średnie wyniki z egzaminów zewnętrznych w 2018 roku, według 
informacji z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.  
 
 
Średnie wyniki uzyskane przez uczniów klas III gimnazjów z części humanistycznej 
egzaminu (język polski). 
 
Lp. Szkoła Wynik 

szkoły 
(%) 

(stanin) 

Średni 
wynik 

w gminie 
(%) 

Średni wynik  
w powiecie 

(%) 

Średni wynik 
w 

województwie 
(%) 

Średni 
wynik 

w kraju 
(%) 

1. PSP w Pysznicy 77,0 (8)  
74,0 

 
69,0 

 
70,0 

 
68,0 2. PSP w 

Jastkowicach 
70,0 (6) 

3. PSP w Kłyżowie 77,0 (8) 

 
Średnie wyniki uzyskane przez uczniów klas III gimnazjów z części humanistycznej 
egzaminu (Historia i WOS). 
 
Lp. Szkoła Wynik 

szkoły 
(%) 

(stanin) 

Średni 
wynik 

w gminie 
(%) 

Średni wynik  
w powiecie 

(%) 

Średni wynik 
w 

województwie 
(%) 

Średni 
wynik 

w kraju 
(%) 

1. PSP w Pysznicy 67,0 (7)  
61,0 

 
61,0 

 
60,0 

 
59,0 2. PSP w 

Jastkowicach 
52,0 (4) 

3. PSP w Kłyżowie 70,0 (8) 

 

Średnie wyniki uzyskane przez uczniów klas III gimnazjów z części matematyczno - 
przyrodniczej egzaminu (matematyka). 
 
Lp. Szkoła Wynik 

szkoły 
(%) 

(stanin) 

Średni 
wynik 

w gminie 
(%) 

Średni wynik 
w powiecie 

(%) 

Średni wynik 
w 

województwie 
(%) 

Średni 
wynik 

w kraju 
(%) 

1. PSP w Pysznicy 65,0 (8)  
60,0 

 
54,0 

 
53,0 

 
52,0 2. PSP w 

Jastkowicach 
53,0 (6) 

3. PSP w Kłyżowie 65,0 (8) 

 
Średnie wyniki uzyskane przez uczniów klas III gimnazjów z części matematyczno - 
przyrodniczej egzaminu (przedmioty przyrodnicze). 
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Lp. Szkoła Wynik 
szkoły 

(%) 
(stanin) 

Średni 
wynik 

w gminie 
(%) 

Średni wynik  
w powiecie 

(%) 

Średni wynik 
w 

województwie 
(%) 

Średni 
wynik 

w kraju 
(%) 

1. PSP w Pysznicy 61,0 (7)  
57,0 

 
56,0 

 
57,0 

 
56,0 2. PSP w 

Jastkowicach 
51,0 (4) 

3. PSP w Kłyżowie 63,0 (7) 

 
 
Średnie wyniki uzyskane przez uczniów klas III gimnazjów z części językowej egzaminu 
– poziom podstawowy (język angielski – większość uczniów we wszystkich szkołach). 
 
Lp. Szkoła Wynik 

szkoły 
(%) 

(stanin) 

Średni 
wynik 

w gminie 
(%) 

Średni wynik  
w powiecie 

(%) 

Średni wynik 
w 

województwie 
(%) 

Średni 
wynik 

w kraju 
(%) 

1. PSP w Pysznicy 69,0 (6)  
66,0 

 
68,0 

 
67,0 

 
68,0 2. PSP w 

Jastkowicach 
60,0 (4) 

3. PSP w Kłyżowie 76,0 (7) 

 

Średnie wyniki uzyskane przez uczniów klas III gimnazjów z części językowej egzaminu 
– poziom podstawowy (język niemiecki: 10 uczniów w PSP Pysznica). 
 
Lp. Szkoła Wynik 

szkoły 
(%) 

(stanin) 

Średni 
wynik 

w gminie 
(%) 

Średni wynik  
w powiecie 

(%) 

Średni wynik 
w 

województwie 
(%) 

Średni 
wynik 

w kraju 
(%) 

1. PSP w Pysznicy 67,0 (7)  
67,0 

 
52,0 

 
50,0 

 
52,0 2. PSP w 

Jastkowicach 
n/d  

3. PSP w Kłyżowie n/d 

 
Średnie wyniki uzyskane przez uczniów klas III gimnazjów z części językowej egzaminu 
– poziom rozszerzony (we wszystkich szkołach większość uczniów zdawało język 
angielski). 
 
Lp. Szkoła Wynik 

szkoły 
(%) 

 

Średni 
wynik 

w gminie 
(%) 

Średni wynik  
w powiecie 

(%) 

Średni wynik 
w 

województwie 
(%) 

Średni 
wynik 

w kraju 
(%) 

1. PSP w Pysznicy 54,0  
51,0 

 
51,0 

 
50,0 

 
52,0 2. PSP w 

Jastkowicach 
45,0 

3. PSP w Kłyżowie 59,0 

 
1 osoba z PSP Pysznica zdawała rozszerzony j. niemiecki i uzyskała wynik 100% (średnia 
w województwie wynosiła 52%, a w kraju 42%).  
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Sukcesy uczniów 
 
Rok szkolny 2017/2018 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół osiągali znaczące 
sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło                                  
w organizowanych przez szkoły konkursach i zawodach sportowych. Dyrektorzy szkół po 
zakończeniu każdego półrocza przyznają stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia 
sportowe. W roku szkolnym 2017/2018 łącznie przyznano 246 stypendia (162 dla uczniów 
szkół podstawowych, 84 dla uczniów gimnazjów) na kwotę 26 520,00 zł. 
 
Stan realizacji zadań oświatowych Gminy na rzecz uczniów i szkół 
 
W roku szkolnym 2017/2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 
obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Jednym z zadań 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 zamieszkałychw znacznym oddaleniu od szkół oraz uczniów 
niepełnosprawnych.  
Liczba uczniów uprawnionych do nieodpłatnego dowozu na zajęcia w poszczególnych 
szkołach przedstawiała się następująco: 
 

 
Lp. 

 
Szkoła 

Liczba uczniów uprawnionych do nieodpłatnego dowozu: 
Klasy „0” Klasy I-IV SP. Klasy V-VII SP. Klasy II-III G. RAZEM 

1. PSP w Pysznicy 0 8 8 30 46 
2. PSP w Jastkowicach 13 28 21 21 83 
3. PSP w Kłyżowie 0 0 0 0 0 
4. PSP w Krzakach 10 14 14 Nie dotyczy 38 
 Razem 23 50 43 51 167 

 
Oprócz tego dowożono 9 uczniów niepełnosprawnych z terenu całej gminy do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Stalowej Woli oraz pokrywano koszty dojazdu 1 osoby do Ośrodka dla dzieci 
niedosłyszących w Majdanku k/Lublina (ośrodek z internatem) 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 2017/2018 wynosił: 
141 054,52 zł. 
Zadaniem o charakterze pomocy materialnej był zakup podręczników dla uczniów klas I-VII 
szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów. Z tej formy wsparcia skorzystało 730 
uczniów, w tym 6 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na 
realizację tego zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 114 860,94 zł, pochodzące 
w całości z dotacji Wojewody Podkarpackiego. 
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W ramach zapewnienia uczniom odpowiedniej opieki, w szkołach działają świetlice                          
i stołówki szkolne. Z opieki na świetlicach szkolnych korzystało 185 uczniów.  
 
Poniżej w tabeli przedstawiono dane o ilości uczniów korzystających ze stołówek szkolnych. 
 
 
Lp. 

 
Szkoła 

Uczniowie korzystający z posiłków 
w stołówce szkolnej: 

w tym: 

Klasy 
„0” 

Klasy I-VII 
Szkoły 

podstawowej 

Klasy II-III 
Gimnazjum 

posiłki 
pełnopłatne 

przez uczniów 

posiłki 
refundowane 

przez OPS 
1. PSP w Pysznicy 24 171 48 234 9 
2. PSP w Jastkowicach 

* - posiłki 
przygotowywane są w 

PSPw Pysznicy 

 
16 

 
68 

 
23 

 
96 

 

 
11 

 

3. PSP w Kłyżowie 30 56 14 71 29 
4. PSP w Krzakach 

* - posiłki 
przygotowywane są 
w PSPw Pysznicy 

 
18 

 
52 

 
Nie dotyczy 

 
59 

 
11 

 

 Razem 88 347 85 460 60 

 
Poza tym, w Przedszkolu w Pysznicy funkcjonuje stołówka zapewniająca całodzienne 
wyżywienie dla 131 wychowanków. 
 
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 
pracowników zamieszkałych na terenie gminy Pysznica, rozpatrywano zgodnie z dyspozycją 
art.70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin 
czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W roku 2017 
pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków. Na realizacje powyższego zadania pozyskano dotację 
od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 27 682,83 zł. 
 
Realizując art.30a ust.5 ustawy Karta Nauczyciela po analizie średnich wynagrodzeń 
nauczycieli za rok 2017, w m-cu styczniu 2018r. wypłacono jednorazowy dodatek 
uzupełniający dla poszczególnych stopni awansu zawodowego: 
- dla nauczycieli stażystów:                  257,92 zł 
- dla nauczycieli mianowanych:      30 311,70 zł 
 
Ogółem (łącznie z pochodnymi) wypłacono kwotę: 36 389,29 zł. 

12. Działalność kulturalna 
12.1 Dom Kultury 
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Dom Kultury w Pysznicy w 2018 r. przeniósł się do nowej siedziby mieszczącej się 
przy ulicy Wolności 322 (wejście od tyłu budynku Urzędu Gminy w Pysznicy). W ramach 
przedsięwzięcia „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej 
MOF Stalowa Wola” rozbudowano i zaadaptowano część budynku po byłej szkole                        
w Pysznicy na potrzeby Domu Kultury w Pysznicy. Zagospodarowano teren wokół budynku, 
wyposażono budynek w meble, nagłośnienie i oświetlenie sceniczne. Wykonano instalację 
zewnętrzną energetyczną, sanitarną, elektryczną i przyłącze wodociągowe. Dom Kultury 
dysponuje teraz salą widowiskową ze sceną, garderobą, salami muzycznymi i plastycznymi,         
a także salą reprezentacyjną, pokojem instruktorskim i łazienkami z WC. 

Bogata oferta zajęć skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 
Każdy, bez względu na wiek i zainteresowania, niewątpliwie może znaleźć coś dla siebie.  

Uczniowie Ogniska Muzycznego mają szansę zdobywania wiedzy i umiejętności                  
w zakresie gry na pianinie, keyboardzie, skrzypcach, akordeonie i gitarze. 

Zespół Ludowy „Pyszniczanie” skupia osoby starsze, w których tkwi ogromny 
potencjał aktywności. Zespół samodzielnie przygotowuje swój program artystyczny, za 
pomocą którego promuje nasze rodzime tradycje i przybliża polską twórczość ludową.  

Zespół Pieśni i Tańca „Pyszniczanie” to zespół tańca ludowego dla dzieci od lat 7                    
i młodzieży. Uczestnicy zajęć poznają kroki tańców  z różnych regionów Polski. 

Dla dzieci od lat 7 i młodzieży zainteresowanych tańcem współczesnym działa Zespół 
Tańca „KIK”. Instruktor prowadzący skupia się na kształtowaniu świadomości własnego 
ciała, koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej, a także dyscyplinie i wyobraźni 
niezbędnej dla pracy zespołowej.  

To właśnie w Zespole „Mali Pyszniczanie” najmłodsze dzieci rozpoczynają swoją 
przygodę z tańcem. Poprzez proste i ciekawe choreografie, dzieci uczą się szacunku i miłości 
do tradycji. 

Dla zainteresowanych zajęciami wokalnymi organizowane są lekcje śpiewu w ramach 
Studium Wokalnego „NUTKA”. Zajęcia przygotowują dzieci i młodzież do samodzielnego 
wyjścia na scenę. 

Talenty aktorskie można natomiast rozwijać w ramach Teatrzyku Kramik. 

Klub Małego Artysty oferuje zajęcia dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę                      
z  plastyką. Najmłodsi uczą się posługiwania podstawowymi technikami plastycznymi                       
i narzędziami. 

Warsztaty „Papierzaki” to szansa dla dzieci i młodzieży na naukę wykonywania 
przedmiotów z masy papierowej. 

W 2014 r. powstał Klub „Szachmistrza”. Nauka gry w szachy poprawia pamięć                       
i koncentrację oraz uczy logicznego myślenia.  
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W ramach Ogniska Rękodzieła Artystycznego „Supełek” dzieci i młodzież mają 
okazję zgłębić tajniki tworzenia wyrobów rękodzielniczych  i plastycznych.  

Propozycją na spędzenia wolnego czasu są także zajęcia odbywające się w ramach 
Klubu Młodych Talentów. Młodzież zdobywa wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki 
jak i umiejętności praktyczne związane ze stosowaniem technik malarskich i plastycznych.  

W 2018 r. powstała Pysznicka Orkiestra Kameralna, która zrzesza uczniów Ogniska 
Muzycznego, jak również osoby, które mimo zakończonej edukacji muzycznej w dalszym 
ciągu chcą rozwijać swój talent.  

Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego to doskonała alternatywa dla 
wszystkich miłośników sportu. Zajęcia odbywają się na terenie Gminnego Centrum Sportowo 
– Rekreacyjnego w Pysznicy i na Orliku w Jastkowicach. 

Jak widać z powyższego zestawienia oferta zajęć jest szeroka, niemniej jednak 
zauważalna jest potrzeba poszerzenia działalności Domu Kultury poprzez organizację zajęć 
również w innych miejscowościach na terenie gminy Pysznica. 

Koszty działalności Domu Kultury zamknęły się w kwocie 697 381,67 zł zaś 
przychody wynosiły 663 115,76 zł. Główne źródła wydatków to opłaty za zużycie gazu czy 
wody, zakup usług, podatki i opłaty oraz wynagrodzenia pracowników. Jeśli chodzi                          
o przychody to pochodzą one w głównej mierze z dotacji podmiotowej – 543 952,20 zł, ale                
i z najmu sali, odsetek bankowych czy wpłat z ogniska artystycznego.  

12.2 Gminna Biblioteka Publiczna 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy to placówka, która służy  upowszechnianiu wiedzy                                 
i dziedzictwa kulturowego.  Zaspokaja potrzeby edukacyjne, kulturalno-rozrywkowe                         
i informacyjne mieszkańców Gminy Pysznica. 

 
Do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy należą: 

 dostarczanie wiedzy ogólnej za pośrednictwem zgromadzonych zbiorów                              
ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz prowadzenie działalności informacyjno-
dokumentacyjnej dotyczącej środowiska, w którym biblioteka działa; 

 upowszechnianie czytelnictwa książek, czasopism i innych dokumentów 
piśmienniczych; 

 wspomaganie w kształceniu ogólnym i zawodowym; 
 kształtowanie kultury społeczeństwa przez organizowanie własnych imprez 

kulturalnych oraz współpracę z innymi instytucjami; 
 służenie kulturalnej rozrywce użytkowników biblioteki w ich czasie wolnym, przez 

zapewnienie swobodnego korzystania z gromadzonych materiałów bibliotecznych; 
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 popularyzowanie zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym przez własne 
działania (wystawy, konkursy, kiermasze, stronę internetową). 

Biblioteka ma filie w Pysznicy, Kłyżowie i Jastkowicach. Aby zachęcić dzieci                      
i młodzież do korzystania z zasobów biblioteki, organizowane są spotkania z autorami 
książek czy zajęcia podczas ferii. W Kłyżowie i Pysznicy działają ponadto Dyskusyjne Kluby 
Książki. Członkowie klubu oraz najaktywniejsi młodzi czytelnicy z terenu gminy uczestniczą 
każdego roku w wycieczkach organizowanych w ramach akcji „Zwiedzanie za aktywne 
czytanie”.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy odnotowała przychody za 2018 rok na kwotę 
345 671,40 zł. Ich głównym źródłem była dotacja podmiotowa oraz dotacja celowa na książki 
z Biblioteki Narodowej. Koszty działalności wyniosły 340 359,40 zł. Zakup energii, 
materiałów, usług, podatki, wynagrodzenia i pozostałe koszty rodzajowe stanowią główne 
źródła wydatków. 
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Wykres nr 3 Ilość osób posiadających kartę biblioteczną z podziałem na filie biblioteki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 4  Ilość wypożyczeń  z podziałem na filie 
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Wykres nr 7  Ilość woluminów będących w zasobach biblioteki z podziałem na filie 

13. Przedsiębiorcy na terenie gminy 
 

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 411 przedsiębiorców, którzy w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mają status „aktywny” – dane według 
głównego miejsca wykonywania działalności. Najmłodszy zarejestrowany przedsiębiorca jest 
w wieku 21 lat, a najstarszy w wieku 90 lat. Najwięcej zarejestrowanych przedsiębiorców jest 
w wieku 44 lat. Najwięcej osób zajmuje się transportem drogowym towarów, wykonywaniem 
robót budowlanych, malowaniem, szkleniem, posadzkarstwem, tapetowaniem                                         
i oblicowywaniem ścian, stolarką budowlaną czy tynkowaniem. W gminie zarejestrowani są 
również przedsiębiorcy zajmujący się np. działalnością agencji pracy tymczasowej, 
wydawaniem gazet, transportem lotniczym pasażerskim, produkcją drutu, produkcją 
dywanów i chodników czy też wytwarzaniem gotowych posiłków i dań.  

W 2018 roku wydano 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży (lokale sklepowe). Wydano 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż 
napojów alkoholowych, a także 1 zezwolenie dla przedsiębiorcy, którego działalność polega 
na organizacji przyjęć. Na terenie gminy istnieje 21 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Liczba punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 
gastronomiczne) wynosi 6. W 2018 roku na terenie gminy w sołectwie Jastkowice powstał 
nowy punkt sprzedaży napojów alkoholowych, przedsiębiorca uzyskał zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu sklepowym. Nie odnotowano likwidacji punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r., zmiany dotyczyły tylko przedsiębiorców 
otrzymujących zezwolenia (sołectwo Olszowiec i Pysznica). 
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14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy 
 

Pomocą społeczną dla mieszkańców gminy zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pysznicy. OPS realizuje zadania własne, własne o charakterze obowiązkowym oraz zlecone 
z zakresu administracji rządowej, do których należy m.in.: wypłata zasiłków okresowych, 
dożywianie, usługi opiekuńcze, wypłata zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego, 
sprawienie pogrzebu, wypłata zasiłków celowych i zasiłków w naturze, poradnictwo 
specjalistyczne, praca socjalna, wypłata zasiłków stałych, zasiłków celowych na pokrycie 
skutków klęski żywiołowej, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłata zasiłków rodzinnych       
i świadczeń, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki alimentacyjne.  

261 osób skorzystało ze świadczeń w 2018 roku. Liczba ta zmalała w stosunku do 
roku poprzedniego o 15. Liczba rodzin objętych świadczeniami to 180 w 2018 roku, a w roku 
2017 – 192. Wśród osób objętych świadczeniami 125 z nich to kobiety w tym 42 w wieku 
przedprodukcyjnym (0-17 lat), 52 w wieku produkcyjnym (18-59 lat) i 31 w wieku 
poprodukcyjnym (powyżej 60 roku życia). 136 mężczyzn skorzystało ze świadczeń w tym 44 
w wieku przedprodukcyjnym ( 0-17 lat), 77 w wieku produkcyjnym (18-64 lat) i 15 w wieku 
poprodukcyjnym (powyżej 65 roku życia). Dla porównania w 2017 roku ze świadczeń 
skorzystało 150 kobiet i 126 mężczyzn. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. 
Jest ono przyznawane rodzicom lub opiekunom dzieci do lat 18. Na każde drugie i kolejne 
dziecko rodzina dostaje świadczenie w wysokości 500,00 zł niezależnie od kryterium 
dochodowego. Rodziny o dochodach nieprzekraczających 800 zł otrzymują świadczenie na 
pierwsze lub jedyne dziecko. W 2018 roku ze świadczenia 500+ skorzystało łącznie 677 
rodzin w tym 379 rodzin pobrało świadczenie na pierwsze dziecko. 

W zakresie zadań zleconych w 2018 roku udzielono 2 772 usług opiekuńczych. 

 W zakresie zadań własnych gminy udzielono świadczeń za łączną kwotę 583 195 zł. 
Pomocą objęto 180 rodzin, a świadczenia zostały przyznane 259 osobom. W 2018 r. 
zasiłkami stałymi objętych było 49 osób, a wysokość wypłaconych zasiłków to 254 784,00 zł. 
Jeśli zaś chodzi o zasiłki okresowe to opiewały one na kwotę 40 184,00 zł i skorzystało z nich 
30 osób. 11 osób skorzystało z zasiłku okresowego z powodu bezrobocia za kwotę 10 924,00 
zł. 7 872,00 zł wykorzystane na zasiłki okresowe przyznane z powodu długotrwałej choroby 
dla 6 osób. Dwie osoby z terenu gminy skorzystały z zasiłku z powodu niepełnosprawności.  

 W 2018 roku 92 dzieci i 2 osoby dorosłe skorzystały z pomocy w postaci posiłku. 
Łączna liczba świadczeń to 11 922 za kwotę 39 144,00 zł.  

 7 rodzin skorzystało z zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego. Kwota wypłaconych zasiłków z tego tytułu to 17 600,00 zł.  

 8 osób z terenu gminy przebywa w domu pomocy społecznej i z tego tytułu gmina 
poniosła wydatki w kwocie 244 779,00 zł. 
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Rok 2017 Rok 2018 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób  

w rodzinie 
Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób  

w rodzinie 

Ubóstwo 4 6 6 9 

Sieroctwo 0 0 0 0 

Bezdomność 2 2 0 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 9 41 17 86 

w tym wielodzietność 5 28 8 42 

Bezrobocie 40 103 27 73 

Niepełnosprawność 96 200 75 145 

Długotrwała lub ciężka choroba 63 153 65 132 
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 
 i prowadzenia gospodarstwa domowego 17 87 12 43 

w tym rodziny niepełne 11 37 10 32 

w tym rodziny wielodzietne 7 44 1 7 

Przemoc w rodzinie 2 7 2 5 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 0 

Alkoholizm 13 29 8 18 

Narkomania 0 0 0 0 
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 0 0 1 1 
Trudności w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 
pobyt czasowy 0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 5 14 7 21 

Sytuacja kryzysowa 0 0 1 1 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 
 

Tabela nr 10  Powody przyznania pomocy wraz z liczbą osób 
 z niej korzystających w roku 2017 i 2018 

 

 

15.  Wnioski końcowe 
 

 Mając na uwadze przedstawiony raport, Wójt Gminy Pysznica zwraca się do Rady 
Gminy  Pysznica o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy  
o samorządzie gminnym. 
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Lp. Numer uchwały 

Data podjęcia 

uchwały Nazwa uchwały 

1. XL/242/2018 21.02.2018 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  

2. XL/243/2018 21.02.2018 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Pysznica 

3. XL/244/2018 21.02.2018 r. 

Uchwała w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

4. XL/245/2018 21.02.2018 r. 

Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  

i doradców zawodowych 

5. XL/246/2018 21.02.2018 r. 

Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniu pożarniczym 

6. XL/247/2018 21.02.2018 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania 

7. XL/248/2018 21.02.2018 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014 - 2020" 

8. XLI/249/2018 20.03.2018 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  

9. XLI/250/2018 20.03.2018 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Pysznica 

10. XLI/251/2018 20.03.2018 r. 

Uchwała w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

11. XLI/252/2018 20.03.2018 r. 

Uchwała w sprawie podziału Gminy Pysznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

12. XLI/253/2018 20.03.2018 r. 

Uchwała w sprawie podziału Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

13. XLI/254/2018 20.03.2018 r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 - 2020, będących  

w posiadaniu  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy 

14. XLI/255/2018 20.03.2018 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2018 roku" 

15. XLII/256/2018 30.04.2018 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  

16. XLII/257/2018 30.04.2018 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Pysznica 

17. XLII/258/2018 30.04.2018 r. 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Powiatowi 

Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego 

18. XLII/259/2018 30.04.2018 r. 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Powiatowi 

Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego 

19. XLII/260/2018 30.04.2018 r. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej i produkcyjnej  

w Pysznicy 

20. XLII/261/2018 30.04.2018 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

21. XLII/262/2018 30.04.2018 r. 

Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Pysznica 
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22. XLII/263/2018 30.04.2018 r. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pysznica 

23. XLII/264/2018 30.04.2018 r. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pysznica 

24. XLIII/265/2018 30.05.2018 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  

25. XLIII/266/2018 30.05.2018 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Pysznica 

26. XLIII/267/2018 30.05.2018 r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Rybakówka I" 

27. XLIII/268/2018 30.05.2018 r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Rybakówka II" 

28. XLIII/269/2018 30.05.2018 r. 

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania 

 i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród  

i wyróżnień 

29. XLIII/270/2018 30.05.2018 r. Uchwała w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Pysznica" 

30. XLIII/271/2018 30.05.2018 r. 

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

31. XLIII/272/2018 30.05.2018 r. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 

32. XLIII/273/2018 30.05.2018 r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej 

33. XLIV/274/2018 19.06.2018 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  

34. XLIV/275/2018 19.06.2018 r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Pysznica za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

35. XLIV/276/2018 19.06.2018 r. 

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2017 

36. XLV/277/2018 26.07.2018 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  

37. XLV/278/2018 26.07.2018 r. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pysznica 

38. XLV/279/2018 26.07.2018 r. 

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie Gminy Pysznica 

39. XLV/280/2018 26.07.2018 r. 

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

40. XLV/281/2018 26.07.2018 r. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy 

41. XLV/282/2018 26.07.2018 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

42. XLV/283/2018 26.07.2018 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

43. XLV/284/2018 26.07.2018 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu 

44. XLVI/285/2018 20.09.2018 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  

45. XLVI/286/2018 20.09.2018 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Pysznica 

46. XLVI/287/2018 20.09.2018 r. 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 r. na 

sfinansowanie spłat rat kredytu oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Pysznica 

47. XLVI/288/2018 20.09.2018 r. 

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Pysznica 

48. XLVI/289/2018 20.09.2018 r. 

Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy 

Pysznica 

49. XLVI/290/2018 20.09.2018 r. 

Uchwała w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych  

w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Pysznica 
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50. XLVI/291/2018 20.09.2018 r. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Ziarny" w Pysznicy 

51. XLVII/292/2018 11.10.2018 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  

52. XLVII/293/2018 11.10.2018 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Pysznica 

53. XLVIII/294/2018 08.11.2018 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  

54. XLVIII/295/2018 08.11.2018 r. 

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości 

podatku rolnego na rok 2019 

55. XLVIII/296/2018 08.11.2018 r. 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 na realizację zadania 

pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2019" 

56. XLVIII/297/2018 08.11.2018 r. 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 na realizację zadania 

pod nazwą: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług 

dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2019 roku" 

57. XLVIII/298/2018 08.11.2018 r. 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 na realizację zadania 

pod nazwą: "Sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów 

będących własnością Gminy położonych na terenie miejscowości: Jastkowice, 

Kłyżów, Pysznica, Studzieniec" 

58. XLVIII/299/2018 08.11.2018 r. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

59. XLVIII/300/2018 08.11.2018 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

60. XLVIII/301/2018 08.11.2018 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Kultury  

w Pysznicy 

61. I/1/2018 19.11.2018 r. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica 

62. I/2/2018 19.11.2018 r. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pysznica 

63. II/3/2018 26.11.2018 r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica 

64. II/4/2018 26.11.2018 r. 

Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji rady Gminy, ustalenia ich 

przedmiotu działania oraz składu osobowego 

65. II/5/2018 26.11.2018 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  

66. II/6/2018 26.11.2018 r. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pysznica 

67. II/7/2018 26.11.2018 r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019 

68. II/8/2018 26.11.2018 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Pysznica do 

Stowarzyszenia" Lasowiacka Grupa Działania" 

69. III/9/2018 17.12.2018 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  

70. III/10/2018 17.12.2018 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Pysznica 

71. III/11/2018 17.12.2018 r. 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 na realizację zadania 

pod nazwą "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy z ternu gminy Pysznica w roku 2019" 

72. III/12/2018 17.12.2018 r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

73. III/13/2018 17.12.2018 r. 

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania 

zespołu interdyscyplinarnego 
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74. III/14/2018 17.12.2018 r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2019 - 2021 

75. III/15/2018 17.12.2018 r. 

Uchwała 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 alta 2019 - 2023 

76. III/16/2018 17.12.2018 r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole" na lata 2019 - 2023 

77. III/17/2018 17.12.2018 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pysznica 

na lata 2018 - 2021 

78. IV/18/2018 28.12.2018 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  

79. IV/19/2018 28.12.2018 r. 

Uchwała w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2018 r. nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 

80. IV/20/2018 28.12.2018 r. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2019 

81. IV/21/2018 28.12.2018 r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica 

82. IV/22/2018 28.12.2018 r. 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Powiatowi 

Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego 

83. IV/23/2018 28.12.2018 r. 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Powiatowi 

Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego 

84. IV/24/2018 28.12.2018 r. 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 dla Gminy 

Stalowa Wola na realizację zadania publicznego 

85. IV/25/2018 28.12.2018 r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

86. IV/26/2018 28.12.2018 r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019 rok 

87. IV/27/2018 28.12.2018 r. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica 
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