
 Chotcza, dnia 24 marca 2023r.  

RADA GMINY W CHOTCZY 

 

OA.0002.53.9.2023 

 

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 31 marca 2023r. (piątek) o godz. 800 w Sali Konferencyjnej Urzędu 

Gminy w Chotczy. 
 

 
Przewidywany porządek obrad w dniu 31.03.2023r. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LII/2023. 

4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Chotcza za 2022r. 

5. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Chotcza za 2022r. 

6. Ocena działalności SPZOZ w Chotczy za 2022r. 

7. Podjęcie uchwał: 

  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2026 

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

  c) w sprawie zmiany uchwały nr III/19/18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018r.                             

      w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek                        

      w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1,2 i 3 

  d) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie                          

      i  roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej   

     ewidencji zabytków 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy za 2022r. 

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                          

    i Narkomanii oraz Przemocy w rodzinach w 2022r. w Gminie Chotcza. 

10. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie   

    Chotcza za rok 2022. 

11. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.                                                                                                                                         

12. Sprawy różne. 

13. 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/

