
PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY   KROTOSZYCE
      ZAPRASZA  NA  VII  SESJĘ    RADY   GMINY    

              która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku              
o godz. 9.00   na sali narad Urzędu Gminy  Krotoszyce

PORZĄDEK    OBRAD

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

4.  Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok :
  a) debata nad raportem o stanie gminy,
  b)  głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta gminy za 2018 rok.

6. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
 a)  podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia   sprawozdania    finansowego  oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2018 rok.

7. Wnioski i głosowanie w sprawie absolutorium dla wójta gminy za 2018 rok:
  a) podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy Krotoszyc za 2018 rok.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2019 r.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krotoszyce

11.  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  szczególnych  warunków  przyznawania  i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłaty jak również trybu ich pobierania .

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników
do sądu powszechnego na kadencję 2020-2023.

14.  Uchwalenie planu pracy Rady  Gminy i Komisji na II półrocze 2019 r.

15.  Oferty w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji na terenie
gminy – informacja Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach.

16.  Przyjęcie protokołu z VI sesji rady gminy.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Sprawy różne.                                    

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
                                                                                                Ryszard Łabicki    


