
PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY   KROTOSZYCE
      informuje , że w dniu 28 września 2020 r. o godz. 9.00 

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

 
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. Wystąpienie Pana Adama Babuśki Starosty Powiatu Legnickiego.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. – opinie Komisji Rady Gminy.

7. Wnioski komisji do budżetu gminy na 2021 rok.

8. Informacja dyrektorów szkół na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego  2020/2021.

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  poboru  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  drodze  inkasa  oraz  wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12. Podjęcie uchwały  w sprawie zarządzenia inkasa podatków  rolnego, leśnego i od nieruchomości.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Krotoszyce.

14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie
zamieszkują mieszkańcy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od niektórych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy

16.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Krotoszyce w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób jej świadczenia oraz wysokość ceny za
tę usługę.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krotoszyce do Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział okręgowy
w Legnicy”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krotoszyce a 10 Wrocławskim Pułkiem
Dowodzenia w zakresie współpracy na rzecz obronności 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach i
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu.

21. Wolne wnioski i zapytania.

22 .Sprawy różne.

                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                  Ryszard Łabicki


