
 

Postanowienie Nr 21/2020 

Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce 

z dnia 23 października 2020 r. 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z  2020r. poz. 713) 

 

 

z w o ł u j ę 

 

 

 

I. XXII sesję w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce na dzień 30 października 2020r. 

o godz. 10oo z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kroczyce o złożonych interpelacjach 

i zapytaniach radnych oraz o złożonych oświadczeniach majątkowych Wójta Gminy 

Kroczyce, Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce oraz radnych Rady Gminy 

Kroczyce za rok 2019. 

5. Informacja Wójta Gminy o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy oraz 

o oświadczeniach majątkowych pracowników obowiązanych do jego złożenia zgodnie 

z art. 24h ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, za rok 2019. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2020 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce 

wprowadzonej Uchwałą nr 100/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz opłaty podwyższonej.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków 

i klubów dziecięcych.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.  

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad XXII sesji w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce. 

 

 

 

 



II. Ustalić następujący tryb przygotowania sesji: 

1. Materiały od pkt 5 do pkt 11 przygotowuje Wójt Gminy. 

2. Wykonanie postanowienia powierza się Wójtowi Gminy, pracownikowi obsługującemu  

Biuro Rady Gminy oraz Przewodniczącym Komisji Problemowych. 

 

 

Podstawa prawna do urlopowania: 

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 713).3). 


