
Krynice, dn. 19.03.2019 r. 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 944, z późn. zm.) - zwołuję sesję Rady Gminy 

Krynice na dzień 27 marca 2019 r. na godz. 10
00

. 

 

 

Proponowany porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Wójta Gminy z jego działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2018 – 

plany na 2019 r.  

6. Informacja z realizacji zadań Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018 – 

plany na 2019r.  

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Krynicach za 2018 rok 

8. Monitoring z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Krynice na lata 2016 – 2020 

9. Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny W Gminie 

Krynice na lata 2016 – 2018 

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

1) zmian wieloletniej prognozy finansowej 

2) zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

3) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynice           



w 2019 r. 

4) przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krynice na lata 

2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” 

5) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie 

gminy – działka nr 632 w Krynicach 

6) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie 

gminy – działka nr 556/7 w Krynicach 

7) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie 

gminy – działka nr 646 w Krynicach 

8) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie 

gminy – działka nr 644 i nr 557/51 w Krynicach 

9) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie 

gminy – działka nr 289 w Polanówce 

10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu  

11) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu  

8. Sprawy różne 

9. Zakończenie. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

/-/ Bogumiła Dziubińska 

            

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. 

poz. 944, z późn. zm.) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w 

celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 


