
 

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Krobi :  
 

1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.  

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych  w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Apel Rady Miejskiej w Krobi w sprawie budowy ścieżek rowerowych          

Krobia – Żychlewo i Krobia – Kuczyna. 

7. Apel Rady Miejskiej w Krobi w sprawie poparcia działań 

Stowarzyszenia na rzecz poprawy komunikacji Śrem – Poznań. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Krobi. 

9.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Program 

współpracy   Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz                       

z podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 

rok”.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad  ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego  

dla  którego organem prowadzącym jest Gmina Krobia oraz nadania mu 

statutu. 

        12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty  za wyżywienie dziecka                      

w żłobku prowadzonym przez Gminę Krobia. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy 

Adama Mickiewicz w Krobi. 

14.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 

drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej            

w Krobi. 



16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie przez Gminę Krobia od Skarbu Państwa prawa 

własności nieruchomości położonej w Krobi.   

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie przez Gminę Krobia nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Starej Krobi.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy.  

19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  określania wysokości 

podatku   od nieruchomości.  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2020. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały                              

Nr  III/34/2018    Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  19 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  

na lata 2019 – 2030.  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

Gminy Krobia na rok 2019. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendiów Rady 

Miejskiej dla uczniów za wybitne osiągnięcia pozaszkolne. 

25.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały                           

Nr XVII/112/2008 Rady Miejskiej w Krobi  z dnia 18 lutego 2008 r.                  

w sprawie Statutu Gminy Krobia. 

26.  Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały                   

w sprawie Statutu Gminy Krobia. 

27. Informacja Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin 

Regionu Leszczyńskiego o zmianach wysokości opłat za odbiór                        

i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.  

         28. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach 

majątkowych przez radnych oraz informacja Burmistrza o złożonych 

oświadczeniach majątkowych przez zastępcę burmistrza, sekretarza 

gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu 

burmistrza. 

          29.  Wolne głosy i wnioski. 

        30.  Zakończenie. 



 

 

 

 

 

 

 

  


