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ZAWIADOMIENIE 

 

  

 Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.), § 18 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz § 38 ust. 3 Statutu Gminy Krośnice (Dz. Urz.  

Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 1192), w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 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 XXXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Krośnice na dzień 7 maja 2021 r. (piątek) o 

godz. 13:00. 

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. 

 

Proponowany porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIV i XXXV sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  

5. Podjęcie uchwał: 
1) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 

(projekt nr 242), 

2) uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krośnice na lata 2021-

2024 (projekt nr 243), 

3) uchwała w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Krośnice na lata 2021-2027 (projekt nr 244), 

4) uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przyznania dotacji celowej dla żłobka w Krośnicach 

(projekt nr 245), 

5) uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze Gminy Krośnice (projekt nr 246), 

6) uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze Gminy Krośnice (projekt nr 247), 

7) uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze Gminy Krośnice (projekt nr 248), 

8) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości niezabudowanej oraz 

części nieruchomości zabudowanej na czas do 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego obowiązku 

zawarcia umowy (projekt nr 249), 

9) uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok (projekt nr 250), 

10) uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031 (projekt 

nr 251), 

11) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/235/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 marca 2021 r. w 

sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Krośnice (projekt nr 252). 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Krośnice.  

 
 

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

Sprawy, które mieszkańcy chcieliby poruszyć na sesji można przekazywać za pośrednictwem Elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej: https://epuap.gov.pl/ lub https://obywatel.gov.pl/  przy użyciu profilu 

zaufanego.  

Zachęcam również do kontaktu telefonicznego: 71 3846021 lub e-mailowego: sekretariat@ug.krosnice.pl. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

                                          /-/ Piotr Morawek    
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