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ZAWIADOMIENIE 

 

 

 Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 lit. b) Statutu Gminy Krośnice (Dz. Urz.  Woj. 

Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 1192), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.) 

zwołuję wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Krośnice na dzień 29 marca 2021 r. 

(poniedziałek) o godz. 13:00. 

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. 

 

 

Porządek obrad posiedzenia: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z XVIII wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Krośnice w 

dniu 8 marca 2021 r. 

3. Omówienie projektów uchwał: 

 

Nr projektu 

uchwały 

Data projektu 

uchwały 
Tytuł projektu uchwały 

1) 232 10.03.2021 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krośnice 

2) 233 12.03.2021 
uchwała w sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego "Krośnicki Bon Żłobkowy" dla 

rodzin z dzieckiem w wieku od ukończenia 1 roku do lat 3 zamieszkujących na terenie Gminy 

Krośnice 

3) 234 19.03.2021 

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Gminy Krośnice na lata 

2021-2030" oraz  określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

strategii, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

4) 235 22.03.2021 
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice 

5) 236 22.03.2021 
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice 

6) 237 22.03.2021 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok 

7) 238 22.03.2021 
uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-

2031 

8) 239 23.03.2021 

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie współwłasności 

nieruchomości niezabudowanych oznaczonych geodezyjnie numerami: 88/28, 88/29, 88/30, 

88/31, 88/32, 88/33, 88/34, 88/35, 88/36, 88/37, 88/38, 88/39, 88/40, 88/41, 88/42, 88/43 

obręb Wierzchowice poprzez ustanowienie odrębnej własności działek 

 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

                                          /-/ Piotr Morawek    


