
PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY   KROTOSZYCE
      informuje , że w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 9.00 

na sali narad Urzędu Gminy  Krotoszyce
   odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Krotoszyce  

PORZĄDEK    OBRAD

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie  porządku obrad sesji.

3.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2019 oraz założenia finansowo-rzeczowe na 2020 rok .

6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 rok :

 a) debata nad raportem o stanie gminy,

       b)  głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy za 2019 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu gminy za 2019 rok:

       a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania   finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Krotoszyce za 2019 rok.

8. Wnioski i głosowanie w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy za 2019 rok:

 a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium dla Wójta Gminy Krotoszyce za 2019 rok.

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

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

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na II półrocze 2020 roku.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  VIII/68/2019  Rady  Gminy  Krotoszyce  z dnia  25 września  2019 r.  w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyce,  dla
terenu działki nr 193 (część), obręb Krajów.

13.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  wysokości  diet  dla  radnych  oraz  ustalenia   zasad  zwrotu  kosztów podróży
służbowych przysługujących radnym Gminy Krotoszyce.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-
Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Krotoszyce na rok szkolny 2020/2021.

16.Podjęcie  uchwały  uchylającej  uchwałę  w  sprawie  przejęcia  obowiązku  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowionej skargi na działalność Wójta Gminy.

18.Wolne wnioski i zapytania.

19.Sprawy różne.                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                     Ryszard Łabicki


