
                                                                                                                                                          Kłobuck, dnia 12.06.2019
RM.0002.010.2019                                                 

        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

                              X  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
                       w dniu 25 czerwca 2019 r   /wtorek/  o  godz. 8:30
                  w  Sali  Sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  
                                         przy   ul. 11 Listopada 6 

Proponowany  porządek  obrad  Sesji: 

 1. Otwarcie X 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. Debata nad raportem o stanie Gminy Kłobuck za rok 2018 oraz podjęcie uchwały 
      w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania. 

  6.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu za rok 2018.
  7. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu
 wykonania budżetu za rok 2018
  8. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.
  9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 
27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-
2028 Gminy Kłobuck.
 10. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz
Powiatu Kłobuckiego. 
11. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
12. Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 
13. Uchwała w sprawie  powołania zespołu do spraw wyboru ławników. 
14. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 roku.
15. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2019
16. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach
17. Wolne wnioski i  oświadczenia.

      18. Sprawy  różne.
19. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII   kadencji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kłobucku
Józef Batóg


