
Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Krobi :  
 

1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII i XLIX sesji.  
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie 

międzysesyjnym. 
8. Sprawozdanie Gminnej Rady Seniorów z działalności za rok 2017.  
9. Informacja na temat formowania jednostek Wojsk Obrony 

Terytorialnej w Wielkopolsce  ze szczególnym uwzględnieniem 
regionu leszczyńskiego.  

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :  
         a) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Krobia,                                                                                                                                                        

b) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Krobia,    
         c) powołania doraźnej Komisji Statutowej,                                                                                                                                         

d) utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy 
Krobia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 
dzień 21 października 2018 r., 

         e) przyznania stypendiów Rady  Miejskiej dla uczniów, 
f) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki o numerze ewidencyjnym 1133 położonej w Krobi, 
g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru pomiędzy ulicą Ogrodową i Poniecką  w Krobi, 
h) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości niezabudowanej od Polskich Kolei 
Państwowych Spółki Akcyjnej,   
i) nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wspierania 
Rolnictwa nieruchomości położonej w Gogolewie, 
j) ustalenia stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg 
gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Krobia na cele 
niezwiązane z potrzebami zarzadzania  drogami lub potrzebami 
ruchu,  



k) wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego 
przedsiębiorców gazowniczych w Uchwale nr VI/34/3011 Rady 
Miejskiej w Krobi,  

          l)  przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2017 Gminnej 
Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-
2020, 

          ł) uchylenia Uchwały Nr XXVI/225/2016 Rady Miejskiej w Krobi                   
z dnia 28       listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Gostyńskiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych                         
na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP”, 

                  m)  zmiany  Uchwały  Nr  XXXIX/351/2017  Rady Miejskiej                       
w  Krobi z  dnia   20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Krobia  na lata                                
2018 - 2028, 

         n)  zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018. 
                                                   

       11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
     12.  Wolne głosy i wnioski. 
     13.  Zakończenie. 
 


