
Przewodniczący Rady  

    Gminy Pysznica 

 

OR.I.0002.2.2022 Pysznica, dnia 23 marca 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 t.j.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Pysznica, która odbędzie się  30 marca 

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 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników  OSP 

za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów” 

na rok 2022. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2022 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pysznica na lata 2022-

2023. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Pysznica. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słomiana. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzaki. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia w 2022 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Niżańskiego na realizację zadania publicznego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Bóbrka obwód lwowski na 

Ukrainie. 

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

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

16. Informacja o stanie o stanie bezpieczeństwa w gminie Pysznica. 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. 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 t.j.)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w 

celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 


