
 

Postanowienie Nr 23/2020 

Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce 

z dnia 25 stycznia 2021 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. XXIV sesję w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce na dzień 2 lutego 2021r. 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 2021 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 126/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

27  kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

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

wprowadzonej Uchwałą nr 166/XXIII/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 25/IV/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia  

31 stycznia 2019r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 169/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 

14 grudnia 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kroczyce.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zatwierdzeniu Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kroczycach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kroczyce na lata 2021-2026.  



14. Podjęcie uchwały w sprawie Projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce. 

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

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddane 

w trwały zarząd. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 

przebiegu.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru klas pierwszych szkół podstawowych, 

dla których Gmina Kroczyce jest organem prowadzącym. 

20. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę 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. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie obrad XXIV sesji w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce. 

 

II. Ustalić następujący tryb przygotowania sesji: 

1. Materiały od pkt 5 do pkt 21 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). 


