
                                       
  
        Krzepice,  11 maja   2016 r.

Or.0002.0003.2016

P O S T A N O W I E N I E  NR 17/2016
w sprawie zwołania Sesji Rady Miejskiej w Krzepicach.

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

dzień  17 maja  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 protokołu  z  ostatniej sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Złożenie ślubowania przez radnego.
5. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  1.003.2014  Rady 

Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  27  listopada  2014  roku  w  sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług 
oraz zakresu jej działania.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  1.007.2014  Rady 
Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia 
składu  osobowego   Komisji  Bezpieczeństwa  Publicznego  i  Ochrony 
Przeciwpożarowej oraz zakresu jej działania.

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

10.Podjecie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
11.Podjęcie  uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w 

zakresie budowy chodników w drogach powiatowych.
12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  z 

wykonania  planu  finansowego  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w 
Krzepicach za rok 2015.

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  z 
wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach 
za rok 2015.



14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu gminy 
Krzepice (dwie uchwały)

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXVI/224/08  Rady 
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  30  grudnia  2008  roku  w  sprawie 
przystąpienia  Gminy  Krzepice  do  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa 
Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.

16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  10.104.2015  Rady 
Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice”.

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli 
nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  oraz  warunków  i 
trybu  składania  deklaracji  za  pomocą  środków  komunikacji 
elektronicznej.

18.Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  Nr  14.137.2015  Rady 
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  29  grudnia  2015  roku  w  sprawie 
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2016 rok.

19.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie 
nieruchomości  służebnością  przesyłu  na  rzecz  TAURON  Dystrybucja 
S.A. (2 uchwały)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Krzepice.

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

22.Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 23 marca do 17 maja  

2016 roku.
23. Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni 

Powiatowi,  Sołtysi,  Przewodniczący  Zarządów Osiedli   i  innych gości 
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych.

24.  Zamknięcie obrad. 
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