
Przewodniczący Rady  

    Gminy Pysznica 

 

OR.I.0002.1.2022 Pysznica, dnia 2 lutego 2022 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, z późn. zm.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Pysznica, która 

odbędzie się  9 lutego 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 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w miejscowości Studzieniec służebnością gruntową przejazdu i przechodu.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, warunków  i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 

szkoleniu lub ćwiczeniach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

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

11. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Pysznica za rok 2021. 

12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego i Oświaty za rok 2021. 

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Bezpieczeństwa i Planowania Przestrzennego za rok 2021. 

14. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2021. 

15. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji za rok 2021. 

16. Wolne  wnioski i zapytania. 

17. 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, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od 

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


