
                                                                                                       Kłobuck, dnia   24.04.2019r. 

 

RM.0002.007.2019         

                                                                                         

 

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

gminnym   / tekst. jedn.Dz. U.  z  2019 r. ,  poz. 506. / 

                                                                   z  w o ł u j  ę 

                                     VII  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku 

                            w   dniu  07 maja  2019r.  (wtorek)  o  godz. 9:00 

                              w  Sali  Sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku   

                                                        przy   ul.  11 Listopada 6 

 

 

Proponowany  porządek  obrad  Sesji: 

 

1. Otwarcie  VII  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. Uchwała w sprawie  zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze  inkasa  od  osób 

fizycznych, określenia  inkasentów  i  wynagrodzenia  za  inkaso  (z późn.zm.). 

6. Uchwała  w  sprawie  zmian w planie budżetu na rok 2019 

7. Uchwała  w  sprawie   zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2019-2028 Gminy Kłobuck. 

8. Uchwała  w  sprawie  zaciągnięcia   kredytu długoterminowego na  finansowanie 

planowanego deficytu  budżetu Gminy Kłobuck w 2019 roku oraz  spłatę  zobowiązań  

z tytułu wcześniej zaciągniętej  pożyczki i kredytów. 

9. Uchwała w sprawie  rozpatrzenia  skarg  na Dyrektora  Zarządu Dróg i Gospodarki 

Komunalnej w Kłobucku   ozn. Nr OR.1510.1.004.2019  oraz  OR.1510.1.005.2019   

                                                                                                                               - ok. godz. 11:30 

10. Uchwała w sprawie   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  terenu w  miejscowościach  Libidza  i  Gruszewnia     - ok. godz. 12:00 

11. Uchwała w sprawie  w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w  Kłobucku obręb Smugi.   

12. Uchwała w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów w Kłobucku.   

13. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie 



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

dotychczasowych najemców lub dzierżawców.   

14. Uchwała w sprawie   przywrócenia  ruchu  pasażerskiego  na  stacji  kolejowej   

Kłobuck. 

15. Uchwała w sprawie  określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 

2019  na  terenie  Gminy Kłobuck. 

16. Uchwała w sprawie   zmiany uchwały Nr 35/IV/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w 

sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 

drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck . 

17. Uchwała w sprawie   określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze. 

18. Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  rok 2018 . 

19. Wolne   wnioski   i  oświadczenia. 

20. Informacja  o  złożonych   interpelacjach  i  udzielonych  odpowiedziach. 

21. Sprawy różne. 

22. Zamknięcie   obrad  VII  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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. , poz.506.) 

- proszę   o  okazanie  niniejszego                                                                                                                                                                           
zawiadomienia   kierownictwu   zakładu   pracy      


