
Krzepice, 14 lutego 2018 r.
Or.0002.0001.2018

P O S T A N O W I E N I E  NR 33/2017
w sprawie zwołania Sesji Rady Miejskiej w Krzepicach.

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

dzień  20 lutego  2018 roku na godz. 1430 sesję  Rady Miejskiej  w Krzepicach
w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
5.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność ze

strony Burmistrza.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu

gminy  środków  finansowych  wynikających  z  rozliczenia  podatku  od
towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dopuszczenia  zapłaty  podatków  i  innych
opłat  stanowiących  dochód  budżetu  Gminy  Krzepice  instrumentem
płatniczym.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  31.282.2017  Rady
Miejskiej  w Krzepicach z dnia  16.11.2017 w sprawie poboru łącznego
zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2018 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r. 
10. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały  Wieloletniej   Prognozy

Finansowej Gminy  Krzepice na lata 2018-2024.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Kłobuckiego.
12.Podjecie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  pokrycie

planowanego  deficytu  budżetu  oraz  spłatę  wcześniej  zaciągniętych



kredytów przez Gminę Krzepice.
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  preferencyjnej  na

realizację  zadania  inwestycyjnego pn.  „Przebudowa i  rozbudowa stacji
uzdatniania wody w Krzepicach”.

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  32.301.2017  Rady
Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie gminnego
programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i
przemocy w rodzinie na rok 2018.

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  31.286.2017  Rady
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  16  listopada  2017  roku  w  sprawie
przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Krzepice  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność   pożytku
publicznego na rok 2018.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018.

17. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzepice.

18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów,  liczby  punktów  i
rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego  do  publicznego  przedszkola  oraz  oddziałów
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Krzepice.  

19. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  komisji
rewizyjnej na rok 2018.

20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych
Rady Miejskiej na rok 2018.

21. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 grudnia 2017
roku   do 20 lutego  2018 roku.

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

23.Zamknięcie obrad.
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