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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) zwołuję wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy 

Krośnice na dzień 14 września 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00. 

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krośnicach przy ul. Sportowej 4. 

 

 

Porządek obrad posiedzenia: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 

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

dniu 1 lipca 2021 r. 

3. Omówienie projektów uchwał: 

  

Nr projektu 

uchwały 

Data projektu 

uchwały 
Tytuł projektu uchwały 

1) 279 11.08.2021 

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego 

obowiązku zawarcia umowy 

2) 280 11.08.2021 

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego 

obowiązku zawarcia umowy 

3) 281 16.08.2021 

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Wierzchowice, w granicach 

działki o numerze ewidencyjnym 194/58 

4) 282 16.08.2021 

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Czeszyce, w granicach 

działki o numerze ewidencyjnym 30/3 

5) 283 23.08.2021 

uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu 

rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w 

roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Krośnice 

6) 284 26.08.2021 
uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Krośnice  

7) 285 27.08.2021 
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice 

8) 286 30.08.2021 
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

okres do 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego obowiązku zawarcia umowy 

9) 287 07.09.2021 

uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 2 w 

Krośnicach w sprawie dofinansowania wymiany źródeł ciepła w ramach programu 

„Czyste Powietrze” poprzez uwzględnienie Wspólnoty w regulaminie przydzielania 

dotacji 

10) 288 
 

uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok 

 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie obrad. 

Piotr Morawek 
Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


