
 
                                                                                  Kluczbork dn,19.01.2021 r.  

Rada Miejska  

w Kluczborku  

 

BR.0002.28.2021.BM  

                                                                                       Radni Rady Miejskiej  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zwołuje na dzień 27.01.2021 r.( środa)  

na godz. 16.00 Sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego w Kluczborku II-piętro.  

 

Porządek obrad  

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne;  

 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.  

2) ustalenie porządku obrad,  

3) przyjęcie protokołu z sesji  Nr XXVII/20 z dnia 21.12.2020 r. 

4) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  

 

2.Interpelacje i zapytania. 

  

3.Podjęcie uchwał w sprawach: 

-opinie Komisji 

 

1) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do programu powszechnej nauki 

pływania w ramach projektu pn. „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych 

dla Uczniów w roku 2021; 

2) określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy; 

3) umorzenia wierzytelności; 

4) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.; 

5) zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2021 oraz  Programów  Działalności Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie; 

6) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kluczborku na 2021 r.; 

7) zatwierdzenia planu  pracy  Rady Miejskiej w Kluczborku na 2021 r.; 

8) zmiany uchwały Nr XIV/233/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego przy  

ul. Opolskiej w Kluczborku; 

9) upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej; 

10) uchylenia Uchwały Nr XLVI/492/05 z dnia 30.11.2005 r. w sprawie upoważnienia 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej; 

11) ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  w gminie Kluczbork; 

12) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na 

realizację zadania pn.: „Pomoc ofiarom przemocy w sytuacji kryzysowej przebywającym w 

Centrum Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku”; 

 



13) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na 

realizację zadania pn.: „Programy psycho-korekcyjne  dla dzieci pochodzących z rodzin 

dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu realizowane przez  Poradnię 

Psychologiczno -Pedagogiczną w Kluczborku” 

14) zmiany uchwały Nr IX/167/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Gotartów; 

15) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach 

i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kluczbork; 

16) określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji; 

17) zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów; 

18) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 

 

4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych.  

 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami.  

1) opinia Komisji Rewizyjnej,  

2) dyskusja,  

3) przyjęcie sprawozdania. 

  

6. Sprawozdanie  Komisji Skarg za  2020 r. 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 r. 

8. Wolne wnioski i informacje.  

9.  Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do udzielenia przez zakład pracy zwolnienia 

radnemu w celu wzięcia udziału w pracach Rady, na podstawie art.25 ust.3 Ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z póżn.zm. ). 
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