
                                                                                      Kłobuck, dnia 07.06.2020 r

RM.0002.023.2020       

                                                             

        Na  podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym /Dz. U.  z  2020r.,  poz. 713 /

                                                                           z w o ł u j  ę

                                XXIII  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
                        w  dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 9:00

                                     w  Sali  Sesyjnej  Urzędu Miejskiego w  Kłobucku  
                                              przy   ul.  11 Listopada 6

                                                                                                                                                                
Proponowany  porządek  obrad  Sesji: 

 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej  prawomocności. 
       2. Zmiany w porządku obrad. 

 3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
 4. Uchwała w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Kłobuck za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w 
sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z 
wykonania budżetu za rok 2019.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2019
8. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.

      9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z
      dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2020

10. Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z
 dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata

       2020-2028 Gminy Kłobuck. 
      11. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie     
      planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z  
      tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów.
      12. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      terenu w miejscowości Kamyk.                                                                   około godz 13:00
      13. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      terenu w miejscowości Borowianka i Kopiec.                      około godz 13:20
      14.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka ozn. 
      Nr OR 1510.001.2020.
      15. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Łobodnie.



      16. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Libidzy.
      17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
      stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych  

dzierzawców
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiących  

      własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i
      Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców.
      19. Uchwała 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.   
      20. Uchwała 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”.
      21. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2020 roku
      22.  Wolne wnioski i oświadczenia.  
      23. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

     Z  uwagi na wprowadzony na terenie RP stan zagrożenia Epidemiologicznego oraz
w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się w wirusa SARS- coV-2 , obrady Sesji 
odbędą się bez udziału publiczności.

       Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym czasie i ograniczenie się do śledzenia 
transmisji obrad sesji ONLINE. 

Na   podstawie   art. 25,  ust.  3  ustawy 
z    dnia   8  marca  1990 roku    o    samorządzie
gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. , poz. 713 )

        - proszę    o   okazanie   niniejszego                                                                                                                                                                           
zawiadomienia    kierownictwu    zakładu    pracy.     


