
 

Postanowienie Nr 22/2020 

Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce 

z dnia 7 grudnia 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. XXIII sesję w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce na dzień 14 grudnia 2020r. 

o godz. 10
oo

 z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce o złożonych interpelacjach i zapytaniach 

radnych. 

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

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

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

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

8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Kroczyce projekcie uchwały budżetowej  na 2021 rok wraz z uzasadnieniem 

i materiałami informacyjnymi, o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2021-2033 oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie 

uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Kroczyce.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2021 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce 

na lata 2021-2033.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych  dla 

Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 2021 rok.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat  dla wybranych taryfowych odbiorców usług  

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kroczyce. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kroczyce. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic aglomeracji Kroczyce. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Kroczyce 

Nr 87/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym położnej 

w Kroczycach Okupnych. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kroczyce.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce na 2021 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kroczyce na 2021 

rok.  

20. Wolne wnioski. 

21. Zamknięcie obrad XXIII sesji w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce. 

 

 

II. Ustalić następujący tryb przygotowania sesji: 

1. Materiały od pkt 5 do pkt 19 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). 


