
                                       
  
        Krzepice, 2 listopada 2016 r.

Or.0002.0007.2016

P O S T A N O W I E N I E  NR 22/2016
w sprawie zwołania Sesji Rady Miejskiej w Krzepicach.

                  
  Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym   zwołuję na 

dzień 9 listopada 2016 roku na godz. 1430 sesję  Rady Miejskiej  w Krzepicach 
w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów  z  dwóch ostatnich sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 r. 
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr   14.136.2015  Rady 

Miejskiej  w Krzepicach w sprawie Wieloletniej   Prognozy Finansowej 
Gminy Krzepice na lata 2016 – 2022.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  wyprzedzające 
finansowanie  zadania  realizowanego  przez  Gminę  Krzepice  w  ramach 
PROW na lata 2014-2016.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLVI/368/10  Rady 
Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 
na 2017 rok oraz poboru tego podatku.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podatku  od  środków  transportowych  na 
2017r.

11.Podjęcie  uchwały  w sprawie  obniżenia  ceny skupu żyta  przyjmowanej 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2017 r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, 
podatku  rolnego,  podatku  leśnego  oraz  podatku  od  nieruchomości  w 
drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2017 roku.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy 
Krzepice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.



14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody   wydzierżawienie 
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice.

15.Podjęcie  uchwały  w sprawie  określenia  tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

16.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krzepice za 
rok szkolny 2015/2016. 

17.Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  13 września do 9 
listopada 2016 roku.
-  Informacja  dotycząca  analizy  oświadczeń  majątkowych  radnych,   
Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników.

18. Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni 
Powiatowi,  Sołtysi,  Przewodniczący  Zarządów Osiedli   i  innych gości 
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych.

19.  Zamknięcie obrad. 
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