
Chotcza, dnia  19 grudnia 2019r.  

OA.0002.16.1.2019   

 

 

 

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 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 915 w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy. 
 

 

Przewidywany  porządek obrad w dniu 30.12.2019r. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z sesji Nr XV/2019. 

4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023                      

- głosowanie. 

5. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2020 - głosowanie. 

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

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

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Chotczy na 2020r. - 

głosowanie. 

8. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Chotcza na lata 2020-2024 - głosowanie. 

9. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chotcza- głosowanie. 

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę - głosowanie. 

11. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy. 

12. Sprawy różne. 

13. 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/

