
 

Chotcza, dnia 20 lutego 2019r.  

OA.0002.6.1.2019   

 

ZAWIADOMIENIE 

 
         

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

(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Gminy w Chotczy,     

która odbędzie się w dniu 28 lutego 2019r. (czwartek) o godz. 800 w Sali Konferencyjnej                    

Urzędu Gminy w Chotczy. 

Przewidywany  porządek obrad w dniu 28.02.2019r. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr III/2018 z sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2018r., protokołu                                   

Nr IV/2019 z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 11 stycznia 2019r. oraz protokołu Nr 

V/2019                      z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 15 lutego 2019r. 

   4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2019r. 

   5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Chotcza. 

   6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020r. 

   7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz     

      zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chotcza w 2019r. 

   8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie     

      Gminy Chotcza. 

   9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym     

      nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 1400 w miejscowości Białobrzegi Gmina  

      Chotcza. 

  10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach    

      awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

  11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy za 2018r. 

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

       Chotcza w roku 2018. 

  13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                

        i Narkomanii oraz Przemocy w rodzinach w 2018r. w Gminie Chotcza. 

  14. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Chotcza. 

  15.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

  16. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. 

  17. Zamknięcie obrad. 

 

 
                                                                                                     Krzysztof Śmietanka 

                                                                                                      Przewodniczący RG w Chotczy 

 
 

 

 

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/


 

 

 


