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Krośnice, 21 czerwca 2022 r. 

 

RG.0002.54.2022 

      

 

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 LIV zwyczajną sesję Rady Gminy Krośnice na dzień 

30 czerwca 2022 r. (czwartek) 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 LIV sesji Rady Gminy Krośnice i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Krośnice za 2021 rok: 

 
1) debata nad raportem o stanie Gminy Krośnice za 2021 rok, 

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice wotum zaufania. 

 

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2021 rok: 

 
1) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie  

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krośnice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy 

Krośnice za 2021 rok, 

2) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krośnice w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi 

Gminy Krośnice absolutorium za 2021 rok, 

3) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krośnice, 

4) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz informacją o 

stanie mienia gminy, 

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośnice za 2021 rok wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2021 rok, 

6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi  Gminy Krośnice absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2021 rok. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego 

wdrożenia. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Twardogóra. 

9. Podjęcie uchwały 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. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 

10 lat oraz odstąpienia od przetargowego obowiązku zawarcia umowy. 



11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 

zabudowanej na czas do 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego obowiązku zawarcia umowy. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2022 oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 

2022-2035. 

15.  Sprawy różne. 

16.  Zamknięcie obrad LIV 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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