
P O R Z Ą D E K 

obrad XXVI Sesji  Rady  Gminy  Pilchowice 

w dniu 17 grudnia 2020 roku 

/w trybie zdalnym/ 

 

I. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum. 

II. Przedstawienie porządku obrad. 

I. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum. 

 

II. Przedstawienie porządku obrad. 

1.   Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z  dnia 26 listopada 2020 r.   

2.  Informacja z posiedzeń komisji w okresie międzysesyjnym 

3. Informacja Wójta Gminy Pilchowice w zakresie wymaganym przez przepis art. 37,   

ust.8  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dane za 2020 rok.  

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 r. /Dok.1/ 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w 

posiadaniu Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nieborowicach 

na lata 2021-2026. /Dok.2/ 

 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania 

przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na demontażu, transporcie oraz 

unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest powstających w trakcie wymiany 

pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych lub zgromadzonych luzem 

znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice. /Dok.3/ 

 

7.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

na terenie Gminy Pilchowice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. /Dok.4/ 

 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

/Dok.5/ 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia 

ostatecznego terminu  dokonania wydatków. /Dok.7/ 



10. Opinia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego 

przez Wójta Gminy Pilchowice projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z 

uzasadnieniem.  

11. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie możliwości    

sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok  Gminy 

Pilchowice. 

 

12. Opinia Regionalnej Izba Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożenia 

przez Wójta Gminy Pilchowice projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2021-2024.  

  

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pilchowice na lata 2021-2024. /Dok.8/ 

 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na  2021 rok. /Dok.9/ 

 

15. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji i z pracy w okresie 

międzysesyjnym. 

16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.  

17.  Zgłaszanie interpelacji  i zapytań przez Radnych. 

18.   Sprawy sołectw, informacje sołtysów. 

19.   Wolne głosy, komunikaty i informacje. 

20.   Zamknięcie obrad. 
Przewodnicząca  

Rady Gminy Pilchowice 

 

           Agata Mosiądz-Kramorz 

 
 


