
 

                                                                                                               Kłobuck, dnia  27.11.2018r. 

RM.0002.003.2018         

                            

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

      / Dz. U.  z  2018 r. ,  poz. 994   z   późn. zm. / 

 

                                                                   z  w o ł u j  ę 

                                 III  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku 

                   w   dniu  04 grudnia  2018 r.  (wtorek)  o  godz. 9:00 
                                      w  Sali  Sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku   

                                                przy   ul.  11 Listopada 6 

 

 

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:  

 

1. Otwarcie  III  Sesji Rady Miejskiej  i  stwierdzenie  jej  prawomocności.  

2. Zmiany w porządku obrad.  

3. Informacja  Burmistrza   Kłobucka   o  bieżących  sprawach   Gminy. 

4. Zapytania  i  wolne  wnioski   mieszkańców.    

5. Projekt   uchwały  w   sprawie  zmian  w  planie   budżetu   na  rok  2018.     

6. Projekt   uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej  na  lata  2018-2026 Gminy Kłobuck. 

7. Projekt uchwały   w  sprawie  obniżenia ceny skupu żyta  do  celów  wymiaru  podatku 

      rolnego  na  rok 2019.  

8. Projekt  uchwały   w  sprawie  wynagrodzenia  Burmistrza  Kłobucka. 

9. Projekt uchwały   w  sprawie  upoważnienia Dyrektora  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Kłobucku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej.      

10. Projekt  uchwały   w  sprawie   uchwalenia   programu  współpracy  Gminy  Kłobuck  z 

organizacjami  pozarządowymi   oraz  innymi   podmiotami   prowadzącymi  działalność 

pożytku  publicznego  na   rok  2019   - I wariant.    

        Projekt  uchwały   w  sprawie   uchwalenia   programu  współpracy  Gminy  Kłobuck  z   

  organizacjami  pozarządowymi   oraz  innymi   podmiotami   prowadzącymi  działalność  

  pożytku  publicznego  na   lata 2019-2023 -    II wariant.  

11. Projekt   uchwały  w   sprawie  przyjęcia Gminnego Programu  Opieki  nad Zabytkami 

Gminy  Kłobuck  na  lata  2018-2022                                                                  - ok. godz. 11:30 

/Program  został  umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  BIP    bip.gminaklobuck.pl  
w  zakładce  projekty  uchwał /    

12. Projekt   uchwały  w   sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  nieruchomości 

stanowiących  własność  Gminy  Kłobuck  na  okres  3 lat, na  rzecz  dotychczasowych 

najemców.   

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/


13. Projekt   uchwały  w  sprawie  wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 

nieruchomości  wchodzącej  w skład  gminnego  zasobu  nieruchomości. 

14. Projekt   uchwały  w   sprawie  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego 

obejmującego  obszar  położony  w  Kamyku  przy ul. Spichlerzowej     - ok. godz. 12:15 

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXVII/2016 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 22.11.2016 roku  w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja 2012 roku w 

sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty 

Samorządowej w Kłobucku, zmienionej Uchwałą Nr 38/II/2015 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 25 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 353/XXXIV/2017 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.09.2017r. 

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 22.11.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum 

Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek 

organizacyjnych Gminy Kłobuck, zmienionej Uchwałą Nr 354/XXXIV/2017 Rady Miejskiej 

w Kłobucku z dnia 26.09.2017 r. 

17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz 

zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck. 

18. Projekt   uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  

dla  Gminy  Kłobuck  na  lata  2018-2021”. 

      /Aktualizację  Programu  zamieszczono  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  BIP 

bip.gminaklobuck.pl     w  zakładce  projekty  uchwał /   

19. Projekt  uchwały  w  sprawie   uchwalenia   Założeń do  Planu  Zaopatrzenia  w Ciepło, 

Energię  Elektryczną  i  Paliwa  Gazowe dla  Gminy   Kłobuck   na  lata  2018-2032. 

20. Wolne   wnioski   i  oświadczenia. 

21. Sprawy  różne. 

22. Zamknięcie   obrad  III  Sesji   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku   VIII   kadencji.   

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                           w Kłobucku 

 

                                                                          Józef Batóg 
 
 

 
Na   podstawie   art. 25, ust. 3  ustawy 

z  dnia  8 marca 1990 roku  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018r. , poz. 994  z  późn. zm.) 

- proszę   o  okazanie  niniejszego                                                                                                                                                                           

zawiadomienia   kierownictwu   zakładu   pracy              

                        

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/

