
Chotcza, dnia 2 września 2019r.  

OA.0002.13.1.2019 

                       

 

 

ZAWIADOMIENIE 
 

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                   

(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zawiadamiam, że zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy                        

w Chotczy, która odbędzie się w dniu 5 września 2019r. (czwartek) o godz. 900                                        

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Chotcza. 

 

Przewidywany  porządek obrad w dniu 05.09.2019r. 

  

 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

   3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza                              

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

4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji przez Gminę Chotcza samochodu osobowego Opel 

Astra 1,6 Nr WLI 15300 - głosowanie. 

5. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody 

budżetu Gminy Chotcza instrumentem płatniczym - głosowanie. 

6. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Chotcza - głosowanie. 

7. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Chotcza - głosowanie. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji 

kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku. 

9. Zamknięcie obrad.                                                                   

                                                                                                                                                                                                          
 

                                                                                                      /-/ Krzysztof Śmietanka 

                                                                                               Przewodniczący RG w Chotczy 

 

 

 
Zgodnie z art.:                                                                                                                                                                                              

- 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506), na wniosek 

wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień 

przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku,                                                                                                                                                                               

- 25 ust. 3 w/w ustawy 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/

