
Krzepice, 4 września 2018 r.
Or.0002.0007.2018

P O S T A N O W I E N I E  NR 40/2018
w sprawie zwołania Sesji Rady Miejskiej w Krzepicach.

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

dzień  11  września   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 protokołów z ostatnich sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r.

(2 uchwały)
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Kłobuckiego w 2018 roku.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  prefinansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. 
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  34.336.2018  Rady

Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału
Gminy Krzepice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  34.337.2018  Rady
Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału
Gminy Krzepice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w wyborach do rad  gmin,  rad powiatów,  sejmików województw i  rad
dzielnic oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  usytuowania  na  terenie
Gminy Krzepice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.



13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzepice.

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy
Krzepice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 rok.

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  darowizny  na  rzecz  Gminy
Krzepice.

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

17.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Krzepice (3 uchwały)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
19. Sprawozdania,  informacje:

-  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  za  okres  od  28  czerwca  do
11 września 2018 roku.

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

21.Zamknięcie obrad.


	P O S T A N O W I E N I E NR 40/2018

