
OR.I.0002.8.2013 Pysznica, dnia 24 września 2013 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) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Pysznica na dzień  
2 października 2013 r. (tj. środa) o godz. 900, 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. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.  
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pysznica.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2013. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2014.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2013 dla Gminy 

Stalowa Wola na realizację zadania publicznego.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

na terenie gminy Pysznica.  
11. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. 
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków 
i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Pysznica.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzaki.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie ogólnodostępności bazy sportowej w miejscowościach 

Pysznica, Jastkowice i Krzaki.  
17. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Pysznica. 
18. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pysznica. 
19. Wolne  wnioski i zapytania. 
20. Zamknięcie obrad sesji. 
 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego 
od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Gorczyca 


