
                                                                                                          Kłobuck, dnia  07.07.2020r.

RM.0012.2.017.2020
        
                                                                                             

                                                     Z A W I A D O M I E N I E
                  
     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.07.2019r. (wtorek) o godz. 08:00 w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji 
Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
                       
Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 16 z posiedzenia komisji w dniu 18.05.2020r
  3. Wypracowanie opinii do raportu o stanie Gminy Kłobuck za rok 2019 oraz projektu  
      uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk. 
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Borowianka i Kopiec.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji
      na wymianę źrodeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu 
      Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.
     „ Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”. 
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze
      wewnętrznej położonej w Łobodnie.
  8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze
      wewnętrznej położonej w Libidzy.
  9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
      wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat,
      na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i
     wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a
      pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata,
      na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 
      na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck,
      przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł.
      Sebyły w Kłobucku na rzecz dotychczasowych  najemców.
12.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie apelu odnoszącego się do

      trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kłobuck oraz
 pilnych potrzeb zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.



13.Opracowanie planu pracy na II półrocze 2020 r. 
14. Sprawy różne 
- pismo w sprawie Rewitalizacji ul. Rómmla w Kłobucku,
- rozpatrzenie wniosku w sprawie udrożnienia dojazdu do działek rolniczych w ciągu
   ul.  Rolniczej w Kłobucku.
- omówienie poprawek do uchwały statutowej wynikających z Rostrzygnęcia nadzorczego
  Wojewody Śląskiego do uchwały nr 198/XXII/2020 z dnia 26.05.2020r.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej

.Na   podstawie   art. 25,  ust.  3  ustawy 
z    dnia   8  marca  1990 roku    o    samorządzie
gminnym  (Dz. U. z 2020r. , poz. 713  )
- proszę    o   okazanie   niniejszego                                                                                                                                                                           
zawiadomienia    kierownictwu    zakładu    pracy.             
                                                         


