
 Kłobuck, dnia 28 października 2022 r.

RM.0002.13.2022     

 

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm./

z w o ł u j  ę

L Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w  dniu 08 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00

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

                                                                                                                                                                
Proponowany porządek obrad Sesji:

1. Otwarcie L 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 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023.
9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umów  najmu  na  rzecz  dotychczasowych

najemców.
11. Uchwała  w sprawie  przyjęcia  stanowiska  dotyczącego  ustawy  o zmianie  ustawy o sposobie

ustalania  najniższego wynagrodzenia  zasadniczego niektórych  pracowników zatrudnionych  w
podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

12. Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2022-
2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029".                                                         ok. godz. 13.30

13. Uchwała w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia wniosku.  
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zalecenia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w

Kłobucku.
15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zalecenia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w

Kłobucku.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck za rok szkolny 2021/2022.
17. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2021 r.
18. Wolne wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad.

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 2022 r., poz.559 z późn. zm.)
 - proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy. 


