
PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY   KROTOSZYCE
      ZAPRASZA  NA  V  SESJĘ    RADY   GMINY    

              która odbędzie się w dniu 26 lutego 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.  Informacja  dyrektora  Wydziału Komunikacji  i  Dróg Starostwa  Powiatowego w Legnicy na temat  harmonogramu remontu  dróg
powiatowych i planów realizacji innych przedsięwzięć na terenie Gminy Krotoszyce w roku 2019.

6.  Informacja przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na temat
zakresu działania komisji.

7. Informacja na temat zakresu działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

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

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 „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Krotoszyce na 2019 rok”.

13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Krotoszycach .

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 93/2 (część),
obręb Krajów.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
gminę.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości gruntowych, zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Krotoszyce.

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu na kontynuację zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2206D od km 0+000 do km 1+050 w m. Winnica [intensywne opady deszczu w lipcu 2016 r.]” 

22. Przyjęcie protokołu z  III sesji rady gminy.

23. Wolne wnioski i zapytania.

24. Sprawy różne.                                    

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce

                                                                                                                Ryszard Łabicki                                         

                                                    


