
  PRZEWODNICZĄCY  

       RADY GMINY 

       w  PYSZNICY 

 

OR.I.0002.7.2015 Pysznica, dnia 19 sierpnia 2015 r. 

 

 

                                                               Mieszkańcy Gminy Pysznica 

                                                              

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

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Gminy Pysznica na dzień 

27 sierpnia 2015 r. (tj. czwartek) o godz. 900, w sali USC w budynku Urzędu Gminy  

w Pysznicy. 

                                                          

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Pysznica a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego 

w Stalowej Woli w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pysznica. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych na terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne i prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania tych dotacji. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Pysznica. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu. 

12. Wolne  wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 
                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                       Józef Gorczyca 

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. Nr z 2013 r.  poz. 594, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy 

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


