
                                                                                                  Kłobuck, dnia 28.01.2021r.

RM.0012.2.022.2021
                                                                                               

Z A W I A D O M I E N I E
                  
     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02.02.2021r. (wtorek ) o godz. 08:00 w trybie on – 
line na platformie ZOOM 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 21 z posiedzenia komisji w dniu 22.12.2020r
       Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.

  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
      pisarskiej w uchwale Nr 246/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia
     2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      terenu w miejscowości Kamyk - etap I.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  
      w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu
      nieruchomości.
   5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
        Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Rómmla i Żytniej.
  6.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenie
        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 
        Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana.
   7.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia
        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 
        Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic: Poprzecznej, Równoległej, Cichej i
        Wiśniowej.
   8. Wypracowanie opinii do projektu uchwaly w sprawie zasad wynajmowania lokali i
       pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck
   9. Opracowanie planu pracy na rok 2021 
  10. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2020
  11. Sprawy różne 
-  wypracowanie stanowiska w sprawie podjęcia odpowiednich działań prowadzących do
    zniwelowania hałasu generowanego wieczorowo – nocną porą w obrębie Rynku im.
    Jana Pawła II w Kłobucku.
-  rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży części działki Nr 1065/23 pozostającej w  
    użykowaniu wieczystym w udziałach po 1/17 i 2/17 piętnastu osób.
12. Zamknięcie posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa,



       Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

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   kazanie   niniejszego                                                                                                                                                                           
zawiadomienia kierownictwu zakładu  pracy.       


