
 Kłobuck, dnia 16.12.2020 r
RM.0002.027.2020  

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

                                                                          z w o ł u j  ę

                                XXVII  Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
                        w  dniu 29 grudnia  2020 r. (wtorek) o godz. 9:00

                                                w trybie on-line na platformie ZOOM 
                                                                                                                                                                
Proponowany  porządek  obrad  Sesji: 

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

   3.  Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
   4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania  
        przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap I  
                                                                                                                              około godz. 10:00
   5. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
        przestrzennego  terenu w miejscowości Kamyk - etap I.
   6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.
   7. Uchwała 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.
        8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
            Problemów Alkoholowych na rok 2021.
        9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na
            rok 2021.
      10. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031.
      11. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021.
      12. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach
            prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
      13.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu 
           rozliczania dotacji na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Kłobuck.
      14. Uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy
            Kłobuck na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w 
            sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
      15. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kłobuck.
      16. Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021
             -2023”

17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji ozn. OR. 152.007.2020 z dnia 08.10.2020 r.
18. Wolne wnioski i oświadczenia.

      19. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

      Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch



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.     


