
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY  GMINY   KROTOSZYCE

      ZAPRASZA  NA  XXIX  SESJĘ  
     RADY   GMINY    KROTOSZYCE

              która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 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. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji rady gminy z dnia 25 kwietnia 2018 r.

4. Sprawozdanie Wójt Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Informacja Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na temat ofert w zakresie organizacji
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

7. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu gminy za 2017 rok
    a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania   finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2017 rok.

8. Wnioski i głosowanie w sprawie absolutorium dla wójt gminy za 2017 rok.
      a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krotoszyce absolutorium    
         z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krotoszyce.

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

13.  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zasad  i  trybu  udzielania  dotacji  z  budżetu  Gminy
Krotoszyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków .

14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  opłaty  za  korzystanie  z wychowania  przedszkolnego  w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krotoszyce.

15. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

16. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 93/1, 93/2, 103, 105, 106/3 i 114 (część), obręb Krajów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na II półrocze
2018 roku.

18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

19.  Sprawy różne.
                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce

                                                                                                                      Wiesław Cedzidło                             
                                                

                                                          


