
P O R Z Ą D E K 

obrad XXVII Sesji  Rady  Gminy  Pilchowice 

w dniu 28 stycznia 2021 roku 

/w trybie zdalnym/ 

 

I. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum. 

 

II. Przedstawienie porządku obrad. 

1.   Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z  dnia 17 grudnia 2020 r.   

2.  Informacja z posiedzeń komisji w okresie międzysesyjnym 

3. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za 2020 r.  

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 

Gminy Pilchowice./Dok.1/ 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji 

Pilchowice./Dok.2/ 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji 

Żernica./Dok.3/ 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Pilchowice./Dok.4/ 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

/Dok.5/ 

 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb  

w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Pilchowice w 2021 

roku. /Dok.6/ 

 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gliwickiemu w formie dotacji celowej na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego 

ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice  

i Leboszowice, etap V” /Dok.7/ 

 
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gliwickiemu w formie dotacji celowej na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa” /Dok.8/ 

 



12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gliwickiemu w formie dotacji celowej na zadanie pn.:„Budowa chodnika w ciągu 

drogi powiatowej nr 2926 S ul. Górnicza w Żernicy” /Dok.9/ 

 
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gliwickiemu w formie dotacji celowej na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy 

drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy - etap III”. /Dok.10/  

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Pilchowice wraz z liczbą punktów za poszczególne 

kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów. /Dok.11/ 

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021rok. 

/Dok.12/ 

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pilchowice na lata 2021-2024. /Dok.13/ 

 

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

międzysesyjnym. 

18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.  

19.  Zgłaszanie interpelacji  i zapytań przez Radnych. 

20.   Sprawy sołectw, informacje sołtysów. 

21.   Wolne głosy, komunikaty i informacje. 

22.   Zamknięcie obrad. 
Przewodnicząca  

Rady Gminy Pilchowice 

 

           Agata Mosiądz-Kramorz 

 
 


