
Pysznica, dnia 15 grudnia  2011 r. 

OR.I.0002.11.2011  

 

 

 

Mieszkańcy Gminy Pysznica  

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

(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) z w o ł u j ę sesję Rady Gminy Pysznica 

na dzień 30 grudnia 2011 r. (tj. piątek) o godz. 9
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. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy 

dla instytucji kultury. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku na prowadzenie obsługi bankowej budżetu 

gminy Pysznica na rok 2012.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pysznica na rok 2012. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pysznica.  

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

bezprzetargowej.  

12.  Podjęcie uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa gminy Pysznica oraz zasad  

i trybu jego nadania. 

13. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Pysznica na rok 2012.  

14. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2012 rok. 

15. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2012 rok. 

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. 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 


