
Przewodniczący Rady  

    Gminy Pysznica 

 

OR.I.0002.13.2021 Pysznica, dnia 15 grudnia 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, z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Pysznica, która 

odbędzie się  29 grudnia 2021 r. (tj. środa) o godz. 14:00 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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na  2022 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jastkowice.  

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Niżańskiego na realizację zadania publicznego. 

13. Przedstawienie  uchwały budżetowej  Gminy Pysznica na rok 2022 i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Pysznica: 

a) przedstawienie projektu budżetu Gminy Pysznica na rok 2022, 

b) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Pysznica, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu 

Gminy Pysznica na rok 2022, opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego przez gminę Pysznica na rok 2022, 

d) przedstawienie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,  

e) dyskusja. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica. 



15. Podjęcie uchwały budżetowej  Gminy Pysznica na rok 2022. 

16. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Pysznica na  2022 rok. 

17. Zatwierdzenie planów pracy komisji rady gminy na 2022 rok. 

18. Wolne  wnioski i zapytania. 

19. 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. 


