
Przewodniczący Rady  

    Gminy Pysznica 

 

OR.I.0002.5.2021 Pysznica, dnia 10 czerwca 2021 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 XXXII sesję Rady Gminy Pysznica, która 

odbędzie się 25 czerwca 2021 r. (tj. piątek) o godz. 12:00 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. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie gminy Pysznica za 2020 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pysznica. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pysznica za 2020 rok wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 

7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Pysznica za 2020 rok. 

8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Pysznica sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020. 

9. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Pysznica za rok 2020. 

10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 

Rewizyjną Rady Gminy Pysznica wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Pysznica za rok 2020. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Pysznica za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Pysznica”.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy                         

kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 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 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. 


