
PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY   KROTOSZYCE
      ZAPRASZA  NA  XIII  SESJĘ    RADY   GMINY    

              która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku              
o godz. 9.00   na sali narad Urzędu Gminy  Krotoszyce

PORZĄDEK    OBRAD

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja  dyrektora  Wydziału  Dróg  i  Mostów  Starostwa  Powiatowego  w  Legnicy  na  temat
harmonogramu remontu dróg powiatowych i planów realizacji innych przedsięwzięć na terenie gminy
w roku 2020.

6. Informacja  kierownik  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Krotoszycach  w  sprawie  planu  finansowo-
rzeczowego jednostki na 2020 rok .

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce  na 2020 rok.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  dotacji  celowej  na   dofinansowanie  budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-
gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krotoszyce.

10. Podjęcie  uchwały  w sprawie  określenia  zasad  udzielania  i  rozliczania  dotacji  celowej  ze  środków
budżetu  Gminy  Krotoszyce  na  dofinansowanie  przedsięwzięć  związanych  z  ograniczeniem  niskiej
emisji na obszarze Gminy Krotoszyce.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na  dofinansowanie kosztów inwestycji
związanych z ochroną środowiska w zakresie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krotoszyce.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie „Gminnego  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krotoszyce na 2020 rok”.

13. Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia  odpłatności  za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form
wychowania  przedszkolnego w wysokości  wyższej  niż  określona  w ustawie  o  finansowaniu  zadań
oświatowych.

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Sprawy różne.                

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
                                                                                                Ryszard Łabicki


