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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 XXX sesję Rady Gminy Pysznica, która 

odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. (tj. środa) o godz. 14:30 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. Przyjęcie sprawozdań kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek. 

5. Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Pysznica. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Sudoły do „Podkarpackiego  Programu  

Odnowy  Wsi na  lata  2021-2025”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Sudoły na 

lata 2021-2025". 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji grantu w ramach projektu 

grantowego ,,Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej 

przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. 

10. 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. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Kłyżów – etap III”. 

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

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

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.

 


