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Krośnice, 20.04.2020 r. 

RG.0002.20.2020 

      

 

ZAWIADOMIENIE 

 

  

 Działając na podstawie art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U.2019.506 ze zm.) oraz § 38 ust. 9 i § 132 Statutu Gminy Krośnice zawiadamiam,  

że w dniu 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się XX nadzwyczajna sesja Rady 

Gminy Krośnice. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Krośnice i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwał: 
1) uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krośnice na lata 

2020-2022, 

2) uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Krośnice, 

3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na 

czas oznaczony do 3 lat, 

4) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 lutego 2020 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Milickiemu, 

5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas 10 lat oraz odstąpienia od 

przetargowego obowiązku zawarcia umowy, 

6) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Krośnice, w obrębie Czarnogoździce, 

7) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Krośnice, w obrębie Bukowice, 

8) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Krośnice, w obrębie Wierzchowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 21/2, 

9) uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Krośnice w 2020 roku, 

10) uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krośnice, 

11) uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – budowa 

chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police – etap II, 

12) uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2020 rok, 

13) uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2020-2030, 

14) uchwała w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice w roku 2020, 

15) uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, 
16) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub 

odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu 

gminy Krośnice. 

3. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy Krośnice.  

 

Obraz i dźwięk z obrad będzie transmitowany na stronie http://krosnice.esesja.pl/ 
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

                                          /-/ Piotr Morawek    
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