
Przewodniczący Rady  

    Gminy Pysznica 

OR.I.0002.5.2022 Pysznica, dnia 14 czerwca 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 XLV sesję Rady Gminy Pysznica, która odbędzie 

się  30  czerwca 2022 r. (tj. czwartek) 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. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Pysznica za 2021 rok.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pysznica. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pysznica za 2021 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. 

7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Pysznica za 2021 rok. 

8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Pysznica sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021. 

9. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Pysznica za rok 2021. 

10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 

Rewizyjną Rady Gminy Pysznica wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Pysznica za rok 2021. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Pysznica za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2021. 

13. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2021”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i 

soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady jego 

prowadzenia. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica oraz 

miejscowości Kłyżów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 

2023 r. zadania pn. „Sporządzenie V i VII zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzaki i Brandwica”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica 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 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy 

zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy



 


