
Chotcza, dnia  17 kwietnia 2019r.  

OA.0002.9.1.2019   

ZAWIADOMIENIE 

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r.   

poz. 506) zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Gminy w Chotczy, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 

2019r. (wtorek) o godz. 800 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy. 

Przewidywany  porządek obrad w dniu 30.04.2019r. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji tj. Nr VII/2019 i Nr VIII/2019. 

   4. Informacja Biura Powiatowego ARiMR w Lipsku - programy dotyczące rolnictwa. 

   5. Informacja Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lipsku - nowe programy w rolnictwie. 

   6. Informacja Kół Łowieckich dotycząca odszkodowań w przypadku szkód łowieckich powstałych                    

       w  uprawach i płodach rolnych.      

   7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok    

      2019 Nr III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - głosowanie. 

   8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych    

       przez Gminę Chotcza oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych                          

      i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 

      - głosowanie. 

   9. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych    

       przez Gminę Chotcza oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych    

       pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze - głosowanie. 

  10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej odwołania się od negatywnego     

       stanowiska Rady Gminy w Chotczy do projektu uchwały z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie   

        wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej  

       niezabudowanej o nr ewid. 1400 w miejscowości Białobrzegi Gmina Chotcza- głosowanie. 

  11. Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie    

       Gminy Chotcza do zaopiniowania organowi regulacyjnemu- głosowanie. 

  12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chotcza na lata      
        2018-2021 z perspektywą do roku 2025’’- głosowanie. 

  13.  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

  14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Chotcza z organizacjami pozarządowymi     

        oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018r. 

  15. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy. 

  16.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

  17. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. 

  18. Zamknięcie obrad. 

                                                                                                                            /-/ Krzysztof Śmietanka 

                                                                                                                      Przewodniczący RG w Chotczy 

 

 

W myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506),                                                                                                                           

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. 

 

http://www.bip.chotcza.pl/upload/ch190111_p.pdf
http://www.bip.chotcza.pl/upload/ch190111_p.pdf
https://chotcza.wideosesja.pl/


 

 


