
 Chotcza, dnia 8 czerwca 2021r.  

RADA GMINY W CHOTCZY 

 

 

OA.0002.29.2.2021 

     

 

                                    ZAWIADOMIENIE 

 
 

            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 18 czerwca 2021r. (piątek) o godz. 800 w Sali Konferencyjnej 

Urzędu Gminy w Chotczy. 

 
 
Przewidywany porządek obrad w dniu 18.06.2021r. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji tj. Nr XXVIII/2021.  

4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Chotcza za 2020 rok 

    - rozpatrzenie i debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Chotcza za 2020 rok                                     

    - wotum zaufania dla Wójta Gminy Chotcza - podjęcie uchwały. 

5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego w SPZOZ Chotcza za 2020 rok -  

    podjęcie uchwały. 

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chotcza za 2020 rok 

   - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania    

     budżetu Gminy za 2020 rok - podjęcie uchwały 

   - absolutorium dla Wójta Gminy Chotcza - podjęcie uchwały 

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

8. Określenie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie    

    stawki opłaty oraz określenie stawki opłaty podwyższonej - podjęcie uchwały. 

9. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.                                                                                                                                          

10. Sprawy różne. 

11. 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/

