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Krośnice, 7 września 2021 r. 

 

RG.0002.41.2021 

      

 

ZAWIADOMIENIE 

 

  

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

(t.j. Dz.U.2021.1372), § 18 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz § 38 ust. 3 Statutu Gminy Krośnice (Dz. Urz.  Woj. 

Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 1192) zwołuję XLI zwyczajną sesję Rady Gminy Krośnice na dzień 15 

września 2021 r. (środa) o godz. 13:00. 

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

 

Proponowany porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVIII, XXXIX i XL sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  

5. Podjęcie uchwał: 

 
1) 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) 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) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy 

Krośnice, w obrębie Wierzchowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 194/58, 

4) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy 

Krośnice, w obrębie Czeszyce, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 30/3, 

5) 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) uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Krośnice, 

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

obszarze Gminy Krośnice, 

8) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat oraz 

odstąpienia od przetargowego obowiązku zawarcia umowy, 

9) 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) uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok. 

 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy Krośnice.  

 

 

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

 

 

  

Piotr Morawek 
Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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