
Przewodniczący Rady  

    Gminy Pysznica 

OR.I.0002.9.2022 Pysznica, dnia 23 listopada 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 ze zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Pysznica, która odbędzie się  30 listopada 

2022 r. (tj. środa) o godz. 14:30 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 uchwalenia Programu współpracy gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującą przy 

naliczaniu rodzicom zwrotu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego. 

6. Podjęcie uchwały 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. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej 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 wynagrodzeń  i świadczeń, wynikających ze stosunku pracy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego 

na rok 2023. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Pysznica do kategorii dróg gminnych. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Brandwica-1”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w 

miejscowości Kłyżów Gmina Pysznica.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

zabudowanej w obrębie ewidencyjnym Studzieniec, Gmina Pysznica.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Krzaki 

obręb ewidencyjny Kłyżów, Gmina Pysznica.  

15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale  budżetowej Gminy Pysznica na rok 2022. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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

19. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Pysznica. 

20. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń majątkowych. 

21. Wolne wnioski i zapytania. 

22. 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 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu 

umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 


