
 Chotcza, dnia 3 lutego 2023r.  

RADA GMINY W CHOTCZY 

 

OA.0002.52.1.2023 

 
                                                  ZAWIADOMIENIE 

 
 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                            

(Dz. U. z 2023r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Gminy w Chotczy, która odbędzie 

się w dniu 10 lutego 2023r. (piątek) o godz. 830 w Sali Konferencyjnej Urzędu 

Gminy w Chotczy. 
 
Przewidywany porządek obrad w dniu 10.02.2023r. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr L/2022 i sesji nadzwyczajnej LI/2022. 

4. Podjęcie uchwał: 

  a) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności   

      budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Chotcza    

      za pomocą innego instrumentu płatniczego 

  b) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2023 

  c) zmieniającej uchwałę Nr VII/36/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 29 marca 2019 roku                        

      w  sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania       

      pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych   

      wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek              

      w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

  d) zmieniającej uchwałę Nr VII/37/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 29 marca 2019 roku                     

      w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub 

      świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim    

      programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  

  e) w sprawie przystąpienia Gminy Chotcza do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny                                

      i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 ze środków Funduszu      

      Solidarnościowego 

  f) w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do zwrotu rodzicom    

      i opiekunom prawnym kosztów dowozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek      

      oświatowych 

  g) w sprawie funduszu sołeckiego na 2024 rok 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez    

    jednostkę samorządu terytorialnego za 2022r. 

6. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.                                                                                                                                         

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad. 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy w Chotczy 

                                                                                            /-/ Krzysztof Śmietanka 

 

                    
W myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), pracodawca obowiązany jest 

zwolnić radnego od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

 

 

https://chotcza.wideosesja.pl - adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz                         

i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz adres strony internetowej, na której udostępniany będzie 

archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy. 

 

https://chotcza.wideosesja.pl/

