
Przewodniczący Rady  

    Gminy Pysznica 

 

OR.I.0002.4.2022 Pysznica, dnia 18 maja 2022 r. 

 

 

Mieszkańcy Gminy Pysznica        

     

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Pysznica, która odbędzie 

się  25 maja 2022 r. (tj. środa) o godz. 15:00 w sali Domu Kultury  

w Pysznicy. 

  

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany nazwy oraz statutu samorządowej 

instytucji kultury o nazwie Dom Kultury w Pysznicy 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę 

jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli 

służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

6. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Kłyżów na rzecz Gminy Pysznica 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Kłyżów na rzecz Gminy Pysznica 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Pysznica na rzecz Gminy Pysznica 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Pysznica 

10. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy 

Pysznica na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/319/2022 Rady Gminy Pysznica z dnia 

20 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Podkarpackiego 



13. Podjęcie uchwały  w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług 

określonych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pysznica 

14. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego 

15. Podjęcie uchwały  w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału 

zakładowego do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. z siedzibą w 

Pysznicy 

16. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki Gminy Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. z siedzibą w 

Pysznicy oraz na objęcie przez Gminę Pysznica wszystkich nowych udziałów w 

podwyższonym kapitale tej spółki 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                              Krzysztof Skrzypek 

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U.  z 2022 r.  poz. 559)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy 

zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy  



 


