
 
 

 

 

RADA MIEJSKA W PILŹNIE 

39-220 Pilzno, ul. Rynek 6  

tel. (14) 680 77 30, e-mail: rada@gminapilzno.pl 

 

 
 

      O G Ł O S Z E N I E 
 

 

BR.0002.4.2023                                                                                      Pilzno, dn. 08.03.2023 r. 
 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) z w o ł u j ę LX sesję Rady Miejskiej w Pilźnie na 

dzień 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 1300, które odbędzie się w budynku Urzędu 

Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6 – sala USC. 

 

Porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz podanie porządku obrad. 

2. Sprawozdanie Burmistrza z działań pomiędzy sesjami. 

3. Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2022 r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1/ rozpatrzenia petycji, 

4.2/ wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących  

        żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Pilzno, 

4.3/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pilzno środków stanowiących  

       fundusz sołecki, 

4.4/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadań własnych  

       Powiatu, 

4.5/ zmiany budżetu Gminy Pilzno na rok 2023, 

4.6/ zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  

        Gminy Pilzno,  

4.7/ określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie   

       zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach  

       przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli  

       nieruchomości na terenie Gminy Pilzno,  

4.8/uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie  

      bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilzno na 2023 rok”, 

4.9/ wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Skuteczne wdrożenie programu  

      ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa  

      energetycznego: ,,Podkarpackie – żyj i oddychaj” - LIFE PODKARPACKIE. 

5. Sprawy różne - zakończenie obrad.  
  

       Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Pilźnie             

                          Czesław Ziaja 

 

 
Ponadto informuje się, że obrady sesji są jawne i każdy zainteresowany może w nich uczestniczyć. 
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