
         Kłobuck, dnia 17 stycznia 2022 r. 

 

RM.0002.1.2022      

 

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

/Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z poźn. zm./ 

 

z w o ł u j  ę 

XXXVIII  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku 

w  dniu 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 

w trybie on-line na platformie ZOOM. 

                                               

                                                                                                                                                                                                                   

Proponowany  porządek  obrad  Sesji: 

 

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Zmiany w porządku obrad. 

3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach gminy. 

4. Zapytania do zaproszonych gości. 

5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022.  

7. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłobuck na lata 2022-2032. 

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 364/XXXVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 

2022. 

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck. 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu części nieruchomości 

wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych  najemców lub 

dzierżawców. 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy. 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie  nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, 

na rzecz dotychczasowych najemców. 

15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 21 grudnia 2021 r. 

16. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony 

Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kłobucku na 2022 rok. 

18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, 

Usług i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kłobucku na 2022 rok. 

19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

Rady Miejskiej w Kłobucku na 2022 rok. 

20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Kłobucku na 2022 rok. 

21. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. 



22. Wolne wnioski i oświadczenia. 

23. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku 
Janusz Soluch 

  

 
Na  podstawie art. 25, ust.3 ustawy 

z  dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.137 z późn. zm.) 

        - proszę o okazanie niniejszego                                                                                                                                                                           

zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy.  


