
PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY   KROTOSZYCE
      informuje , że w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 14,30

   odbędzie się XX sesja Rady Gminy Krotoszyce w trybie zdalnym
 

Proponowany porządek sesji przedstawia się następująco:

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. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji zadań oświatowych na terenie gminy  w roku szkolnym 2019-2020.

6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.

7. Uchwalenie podatków lokalnych na 2021 rok:
a) podatku rolnego,
b) podatku od nieruchomości,
c) podatku leśnego,
d) podatku od środków transportowych.

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

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

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 r.”

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu działek nr 38 (część), 39/1 i 39/2 (część) obręb Krajów.

12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyce dla terenu działki nr 105 (część), obręb Wilczyce.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu działki nr 105, obręb Wilczyce.

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Sprawy różne.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
                                                       Ryszard Łabicki


