
PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY   KROTOSZYCE
      informuje , że w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 9.00 

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

PORZĄDEK    OBRAD

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie  porządku obrad sesji.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego w okręgu wyborczym nr 7 - Szymanowice.
4.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja  kierownika  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  na  temat  aktualnej  sytuacji  finansowo  –
organizacyjnej w gminnej służbie zdrowia.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Gminnego  Ośrodka
Zdrowia w Krotoszycach za  2019 rok.
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 zmieniającej  uchwałę 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.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji  celowej na  dofinansowanie
kosztów  inwestycji  związanych  z  ochroną  środowiska  w zakresie  instalacji  fotowoltaicznych  na  terenie  Gminy
Krotoszyce.
13. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  „Gminnego  programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krotoszyce na 2020 rok”.
14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki
Finansowej i Zleconych Zadań Rządowych.
16. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wystąpienia  z  wnioskiem do  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego Wody
Polskie  o  zaopiniowanie  projektu  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  na  terenie  Gminy
Krotoszyce.
17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  dla  Parafii  Rzymsko-Katolickiej  p.w.  Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Krotoszycach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krotoszyce na
lata 2020 – 2022”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Sprawy różne.

                                                    

                                                                                              

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
                                                                                                Ryszard Łabicki


