
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY  GMINY   KROTOSZYCE
  ZAPRASZA  NA  XIX  SESJĘ  

 RADY   GMINY    KROTOSZYCE
która odbędzie się w dniu 2 marca 2017 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. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji rady gminy  
4. Sprawozdanie Wójt Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Informacja dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Legnicy na temat

harmonogramu remontu dróg powiatowych i planów realizacji  innych przedsięwzięć na terenie
gminy w roku 2017.

7. Informacja wójt gminy na temat współpracy partnerskiej z gminą Markersdorf i miastem Osecna –
podsumowanie współpracy za 2016 rok i plany na 2017 rok.

8. Informacja  kierownik  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  sprawie  planu  finansowo-rzeczowego
jednostki na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyce  .
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok .
11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”.
12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Gminnego  programu  opieki  nad  bezdomnymi

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krotoszyce na 2017 rok”.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia  Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi

Winnica.
14.Podjęcie uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego

ustroju szkolnego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza

obwodem do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w

szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce.
17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krotoszyce.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Krotoszyce na prace

konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru
zabytków.

19.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
20.Sprawy różne.

 Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
                  Wiesław Cedzidło


