
                                                                                                                Kłobuck, dnia 07.05.2021r.
RM.0012.2.024.2021
                                                                                              

Z A W I A D O M I E N I E
                  
     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.05.2021r. (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 23 z posiedzenia komisji w dniu 16.03.2021r
      Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.   

  3. Informacja na temat działań gminy mających na celu tworzenie warunków do  
      inwestowania i pozyskiwania inwestorów.   
 4. Informacja odnośnie wsparcia gospodarstw rolnych realizowanego przez ARiMR na
     terenie Gminy Kłobuck 
 5.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierząwę
     części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz
     dotychczasowych najemców.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie
     lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres
     3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
     zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
     Kłobuck
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o
     przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochododach
     gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 9. Sprawy różne
 - rozpatrzenie wniosku w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Białej Okszy w
    Łobodnie.
 - rozpatrzenie wniosku w sprawie wprowadzenia zakazu ograniczającego  ruchu 
    pojazdów o tonażu do 3,5 t  (z wyłączeniem służb technicznych PWiK ) na drodze
    gminnej ul. Wodociągowej w Kłobucku.
10. Zamknięcie posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolonictwa  
Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej

Na    podstawie    art. 25,   ust . 3   ustawy    
 z  dnia  8 marca  1990 roku  o  saorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z   2020r. ,  poz 713 póżn zm..)
-  proszę   o  okazanie   niniejszego  zawiadomienia 
Kierownictwu   zakładu   pracy   celem
uzyskania  zwolnienia   z   pracy.                   


