
Krynice, dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) - zwołuję sesję Rady Gminy Krynice na 

dzień 25 czerwca 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. Przyjęcie Raportu o stanie Gminy Krynice za 2018 rok i udzielenie Wójtowi 

Gminy wotum zaufania 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok oraz udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 

rok 

7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za rok 2018 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 

9. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Krynice 

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

2) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

3) uchwalenia Statutu Gminy Krynice 



4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krynice 

5) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Krynice oraz określenia granic ich 

obwodów 

6) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej 

prowadzonej przez Gminę Krynice 

7) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

8) zatwierdzenia dopłaty do ceny 1 m
3
 odprowadzanych ścieków i do 

ceny 1 m
3
 dostarczanej wody dla taryfowych grup odbiorców usług 

9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy 

Krynice 

10) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

11) zmieniająca Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Gminie Krynice na lata 2016 – 2020  

11. Sprawy różne 

12. Zakończenie. 

        Przewodniczący 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. 


