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MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506, ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)  

zwołuję 

XXIII sesję Rady Gminy Frysztak na dzień 30 listopada 2020 r. o godzinie 9:00. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 
(zdalny tryb obradowania) 

Dyskusja odbędzie się poprzez system informatyczny. Przewodniczący Rady będzie prowadził 
sesję z sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.  

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. 

 
Porządek obrad: 
       Otwarcie sesji 
1. Stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał  

z poprzedniej sesji. 

4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Frysztak za 2019 r. 

5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 

2020 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/135/2020 z dnia  

30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na 

lata 2020 – 2035 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Frysztak na lata 2020 – 2035. 

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu 

współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”. 

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody  

i odprowadzanych ścieków. 



10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej we Frysztaku. 

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości oraz 

szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie. 

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę Nr III/21/2018 Rady Gminy 

Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania. 

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wobec realizacji 

inwestycji pn. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”. 

14. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 30.10.2020 r. 
15. Wolne wnioski i informacje. 
16. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Frysztak. 

 
 
 
 

                                                   Z poważaniem 
                                                   Przewodniczący Rady 
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