
Chotcza, dnia  20 listopada 2019r.  

OA.0002.15.1.2019   

 

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 28 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 930 w Sali Konferencyjnej 

Urzędu Gminy w Chotczy. 

Przewidywany  porządek obrad w dniu 28.11.2019r. 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Zatwierdzenie porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIV/2019. 

4. Wystąpienie przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  

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 przedstawicieli Gminy Chotcza do Zgromadzenia Związku Gmin                        

nad Iłżanką- głosowanie. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania 

wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Chotcza na rok 2020- głosowanie. 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza                        

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego- głosowanie. 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, 

użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Chotczy - głosowanie. 

10. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Chotcza- głosowanie. 

11. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony- głosowanie. 

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne nabycie nieruchomości nr ewid. 

382 w miejscowości Chotcza-Józefów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa- głosowanie. 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne nabycie części nieruchomości 

nr ewid. 415 w miejscowości Białobrzegi od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - 

głosowanie. 

14. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym - głosowanie. 

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości- głosowanie. 

16. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy. 

17. Sprawy różne. 

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 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/


 

 

 

 


