MIESZKAŃCY
GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
Informuję, że posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Krościenko
Wyżne odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. (środa) o godz. 1300
w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krościenko Wyżne
za rok szkolny 2019/2020.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2021 rok;
b) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krościenko Wyżne
na lata 2021-2023;
c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko
Wyżne na 2021 rok;
d) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2021 rok;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe,
Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne;
f) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego;
g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Krościenko Wyżne oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
h) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne;
i) przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu
Krośnieńskiego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne;
j) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania dotyczącego
zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2021 roku;
k) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krościenko
Wyżne;
l) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok.
Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce
między sesjami.
Zamknięcie obrad.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Podkul
Krościenko Wyżne, dnia 10 listopada 2020 r.

