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RG.0002.53.2022         Krośnice, 20.05.2022 r.

      

 

ZAWIADOMIENIE 

 

  

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

(t.j. Dz.U.2022.559 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) zwołuję LIII zwyczajną sesję Rady Gminy Krośnice na dzień 

31 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 13:00. 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krośnicach przy ul. Sportowej 4 (pok. nr 7). 

 

 

Proponowany porządek obrad sesji: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  

5. Podjęcie uchwał: 

 

1) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 maja 2014 r. 

w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury - Gminnego Zespołu Kultury i Bibliotek w Krośnicach oraz 

nadania jej nowego statutu 

2) uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz ze 

sprzedażą gruntu 

3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Krośnice 

4) uchwała w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice w roku 2022 

5) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Milickiemu 

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

obszarze Gminy Krośnice 

7) uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zniesienia współwłasności działki nr 76 w Żeleźnikach, 

na której mieści się świetlica 

8) uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Socjalnej "Szklany Świat" Bombki w sprawie 

wydzielenia części parkingowej dla mieszkańców 

9) uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Socjalnej "Szklany Świat" Bombki w sprawie 

żywopłotu przy wjeździe do "Szklanego Świata" 

10) uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok 

11) uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022-2035 

 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad LIII 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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