
 
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 

RADY  GMINY   KROTOSZYCE 
  ZAPRASZA  NA  XVI  SESJĘ   

 RADY   GMINY    KROTOSZYCE 
która odbędzie się w dniu 25 lutego 2013 roku               

o godz.9.00   w  świetlicy wiejskiej w Krotoszycach 
 

PORZĄDEK    OBRAD 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 
3. Interpelacje i wnioski radnych. 
4. Wystąpienie dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Legnicy na 

temat planowanych remontów cząstkowych dróg powiatowych oraz innych inwestycji na 
terenie gminy. 

5. Informacja kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w sprawie planu finansowego biblioteki 
oraz planu działalności jednostki w roku 2013. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy 

Miejscowości Krotoszyce na lata 2008-2020”. 
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju 

Wsi Krotoszyce”. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dla wsi Czerwony Kościół. 
12. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic 

Gminy Krotoszyce.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krotoszyce na 2013 rok”.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Krotoszyce na lata 2012 – 2032”.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Krotoszyce. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyce. 
19. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy i Komisji w roku 2012. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 

      21. Sprawy różne.                                  

                                                              

                                                                                                      PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY 
                                                                                                     ROBERT  MROZIŃSKI                                                                              

 
 


