
Przewodniczący Rady  

    Gminy Pysznica 

 

OR.I.0002.11.2021 Pysznica, dnia 17 listopada 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 XXXVIII sesję Rady Gminy Pysznica, 

która odbędzie się  24 listopada 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 Programu współpracy gminy Pysznica  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2022. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica”. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznicy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznicy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznicy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznicy.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Krzaki-1". 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Ziarny". 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Brandwica-1". 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Podborek". 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego i wyrażenie zgody na dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata, części 

nieruchomości położonej w Kłyżowie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego i wyrażenie zgody na dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata, części 

nieruchomości położonej w Jastkowicach. 

18. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pysznica (3 uchwały). 



19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica oraz 

Jastkowice. 

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

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia w 2021 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia w 2021 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych. 

23. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Niżańskiego na realizację zadania publicznego. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania  

w 2022 r. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę żłobko - przedszkola  

w miejscowości Pysznica”. 

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

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica. 

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

28. Wolne  wnioski i zapytania. 

29. 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. 


