
Chotcza, dnia 19 lutego 2021r.  

RADA GMINY W CHOTCZY 

 

 

OA.0002.26.1.2021 

 

 

                                               Radni Gminy Chotcza 

 
 

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

(Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Gminy w Chotczy, 

która odbędzie się w dniu 26 lutego 2021r. (piątek) o godz. 800 w Sali Konferencyjnej 

Urzędu Gminy w Chotczy. 

 
Przewidywany porządek obrad w dniu 26.02.2021r. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji tj. Nr XXIV/2020 i sesji nadzwyczajnej Nr XXV/2021.         

4. Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2021 - podjęcie uchwały.     

5. Fundusz sołecki na 2022r.- podjęcie uchwały. 

6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt                                     

    na terenie Gminy Chotcza w 2021r. - podjęcie uchwały. 

7. Regulamin, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego     

    oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania - podjęcie uchwały. 

8. Petycja dotycząca masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2 - podjęcie uchwały. 

9. Petycja - List otwarty - Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej szczepionce -    

    podjęcie uchwały. 

10. Petycja w sprawie zakazu budowy ferm przemysłowych na terenie Gminy Chotcza - podjęcie    

    uchwały. 

11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach   

     awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                    

     za 2020r. 

12. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.                                                                                                                                          

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie obrad. 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy w Chotczy 

                                                                                                     /-/ Krzysztof Śmietanka 

                                                                                               

 

 
W myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                                                                                                                                          

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 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/

