
Przewodniczący Rady  

    Gminy Pysznica 

 

OR.I.0002.12.2021 Pysznica, dnia 8 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 XXXIX sesję Rady Gminy Pysznica, która 

odbędzie się  15 grudnia 2021 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 uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2022-2024. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Pysznica na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów usług sportu i rekreacji w Pysznicy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej. 

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

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

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

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

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

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

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pysznica. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet radnych Gminy 

Pysznica i sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości 

przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy 

Pysznica. 

19. Wolne  wnioski i zapytania. 

20. 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. 


