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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 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 13:00. 

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

nr 7). 

 

Porządek obrad posiedzenia: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 

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

dniu 30 maja 2022 r. 

3. Omówienie projektów uchwał: 

  

Nr projektu 

uchwały 

Data projektu 

uchwały 
Tytuł projektu uchwały 

1) 359 07.06.2022 uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice wotum zaufania 

2) 360 07.06.2022 

uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośnice za 

2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2021 

rok 

3) 361 07.06.2022 
uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 rok 

4) 362 13.06.2022 

uchwała w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi 

gminami w zakresie jego wdrożenia 

5) 363 14.06.2022 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Twardogóra 

6) 364 14.06.2022 

uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego 

zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

7) 365 15.06.2022 
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

okres do 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego obowiązku zawarcia umowy 

8) 366 15.06.2022 

uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 

zabudowanej na czas do 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego obowiązku 

zawarcia umowy 

9) 367 
 

uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2022 oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

10) 368 
 

uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok 

11) 369 
 

uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na 

lata 2022-2035 

 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie obrad. 

Piotr Morawek 

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


