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Krośnice, 22 listopada 2021 r. 

 

RG.0002.45.2021 

      

 

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) 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 XLV zwyczajną sesję Rady Gminy Krośnice na dzień 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o 

godz. 13:00. 

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. 

 

Proponowany porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad XLI, XLII, XLIII i XLIV sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  

5. Podjęcie uchwał: 

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

Krośnice, w obrębie Stara Huta, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 29/26; 30/8; 30/9; 30/10 i 

część działki 30/12, 

2) uchwała w sprawie „Programu współpracy Gminy Krośnice z organizacjami pozarządowymi w roku 

2022”, 

3) 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, 

4) uchwała w sprawie  nadania nazw ulic w miejscowości Wierzchowice, 

5) uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy 

Krośnice, 

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

Krośnice, w obrębie Grabownica i Luboradów, 

7) 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, 

8) uchwała w sprawie wzniesienia pomników upamiętniających Ryszarda Szurkowskiego - wybitnego 

sportowca i olimpijczyka, 

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

 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad XLV 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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