
  Przewodniczący Rady  

    Gminy Pysznica 

 

OR.I.0002.8.2020 Pysznica, dnia 10 listopada 2020 r. 

 

Mieszkańcy Gminy Pysznica            

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Pysznica, która 

odbędzie się 18 listopada 2020 r. (tj. środa) o godz. 15:30 w formie wideokonferencji. 

 

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 Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pysznica’. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Pysznica do kategorii dróg 

gminnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Pysznica”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane 

zawarte w deklaracji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki Gminy Pysznica pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Pysznicy oraz na objęcie przez Gminę Pysznica wszystkich nowych udziałów 

w podwyższonym kapitale tej spółki. 

14. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Pysznica. 

15. Wolne  wnioski i zapytania. 

16. 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 2020 r.  poz. 713, z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od 

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

 


