
Krzepice, 20 marca 2018 r.
Or.0002.0002.2018

P O S T A N O W I E N I E  NR 34/2018
w sprawie zwołania Sesji Rady Miejskiej w Krzepicach.

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

dzień  27 marca  2018 roku na godz. 1500 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 zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Wieloletniej   Prognozy

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

Kłobuckiego w 2018 roku. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Kłobuckiego w 2018 roku. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Kłobuckiego w 2018 roku. 
10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  z

wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach
za rok 2017.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  z
wykonania  planu  finansowego  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w
Krzepicach za rok 2017.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podziału  Gminy  Krzepice  na  okręgi
wyborcze,  ustalenia  ich  granic  i  numerów  oraz  liczby  radnych
wybieranych w każdym okręgu. 



13.Podjecie uchwały w sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych. 

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Krzepice w 2018 roku.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
na rzecz Gminy Krzepice (4 uchwały)

16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od
obowiązku  trybu  przetargowego  i  przedłużenie  okresu  obowiązywania
umowy dzierżawy.

17. Sprawozdania,  informacje:
-  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  za  okres  od  20  lutego  do
27 marca  2018 roku.

18. Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni
Powiatowi,  Sołtysi,  Przewodniczący  Zarządów Osiedli   i  innych gości
zaproszonych)  - około godz. 1700.  Zapytania wystąpienia radnych. 

19.Zamknięcie obrad.
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