
Chotcza, dnia  22 października 2019r.  

OA.0002.14.1.2019   

         

                                                         ZAWIADOMIENIE 

                                                                                             

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

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

w Chotczy, która odbędzie się w dniu 30 października 2019r. (środa) o godz. 800 w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy. 

 

Przewidywany  porządek obrad w dniu 30.10.2019r. 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XII/2019 i z sesji Nr XIII/2019. 

4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2022                            

-głosowanie. 

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

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

6. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na 2020r. - głosowanie. 

7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej                          

do obliczenia podatku leśnego na 2020r. - głosowanie. 

8. Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej 

- głosowanie. 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę 

Chotcza - głosowanie. 

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia w Gminie Chotcza 

Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów - głosowanie. 

11. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych za 2018r. 

12. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy. 

13. Sprawy różne. 

14. 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 z późn. zm.),                                                                                                                           

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/

