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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 14 czerwca 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 XX wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Krośnice w dniu 

6 maja 2021 r. 

3. Omówienie projektów uchwał: 

 

Nr projektu 

uchwały 

Data projektu 

uchwały 
Tytuł projektu uchwały 

1) 253 25.05.2021 

uchwała zmieniająca uchwałę Nr XV/121/08 Rady Gminy Krośnice z dnia 8 

sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w 

Krośnicach oraz nadania aktu założycielskiego i statutu 

2) 254 26.05.2021 
uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

3) 255 28.05.2021 uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krośnice i Wierzchowice 

4) 256 28.05.2021 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok 

5) 257 28.05.2021 
uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2021 oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

6) 258 31.05.2021 
uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na 

lata 2021-2031 

7) 259 31.05.2021 
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice 

8) 260 07.06.2021 
uchwała w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice w roku 2021 

 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie obrad. 

 

 

Piotr Morawek 
Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


