
                                       
  
        Krzepice,  16 marca   2016 r.

Or.0002.0002.2016

P O S T A N O W I E N I E  NR 16/2016
w sprawie zwołania Sesji Rady Miejskiej w Krzepicach.

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

dzień  22 marca  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  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady 

Miejskiej w Krzepicach.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  do  Wojewódzkiego  Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Wojciecha Droś na uchwałę 
Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 14.144.2015  z dnia 29 grudnia 2015 r. 
w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzenia  konsultacji 
społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  Krzepice  oraz  uchwałę  Rady 
Miejskiej w Krzepicach z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia  konsultacji  dotyczących  budowy  biogazowi  w 
Krzepicach przy  ul. Dąbrowskiego.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  do  Wojewódzkiego  Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Wojciecha Droś na uchwałę 
Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 14.135.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w 
sprawie budżetu gminu na rok 2016.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  15.155.2016   Rady 
Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży 
nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 r.
10. 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.

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dotacji  przedmiotowej  dla  Zakładu 
działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.



12.Podjecie uchwały dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług. 
13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  i  trybu  przyznawania  dotacji  na 

likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice.
14.  Podjęcie   uchwały  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu 

świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów   komunalnych  od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu 
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Krzepice.

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Krzepice 
w 2016 roku.

18.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od 
obowiązku  trybu  przetargowego  na  wynajęcie  lokali  użytkowych 
znajdujących się w budynku Domu Strażaka położonego w Krzepicach 
przy ul. Strażackiej 1.

19.Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Strategii  Rozwoju  Gminy 
Krzepice na lata 2016-2025”

20.Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  Nr  6.071.2015  Rady 
Miejskiej  w  sprawie  uchwalenia  statutu   M-G  OPS  w  Krzepicach. 
Informacja na temat wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci.(Program rodzina 500+)

21.Sprawozdania, informacje:
-Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 10 lutego do 22 
marca 2016 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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