
Przewodniczący Rady  

    Gminy Pysznica 

 

OR.I.0002.10.2021 Pysznica, dnia 22 października 2021 r. 

 

Mieszkańcy Gminy Pysznica        

     

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842,  

z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Pysznica, która odbędzie się 

29 października 2021 r. (tj. piątek) o godz. 12:30 w sali Domu Kultury w Pysznicy w formie 

hybrydowej z wykorzystaniem środków  porozumiewania się na odległość. 

 

  

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 utworzenia ośrodka wsparcia  Klub „Senior+” na terenie 

Gminy Pysznica  i połączenia  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w Klubie "Senior+"  w Gminie Pysznica. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. 

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

gruntowych położonych w miejscowości Jastkowice  na rzecz Gminy Pysznica. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pysznica 

obowiązującej przy naliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu ucznia 

niepełnosprawnego w roku szkolnym 2021/2022.  

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

podatku rolnego na rok 2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale  budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021. 

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

12. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń 

majątkowych, 

13. Wolne  wnioski i zapytania. 

14. 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 2021 r.  poz. 1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy 

zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 


