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                                                                                                                 Kluczbork, 20.04.2021 r.  
Rada Miejska  

w Kluczborku  

 

BR.0002.31.2021.BM  
                                                                                                           Radni Rady Miejskiej  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zwołuje na dzień 28.04.2021 r. na godz. 16.00 

Sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku 

II-piętro.  
 

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne;  

 

1) otwarcie sesji  

2) złożenie ślubowania przez p. Zbigniewa Krajcer obejmującego wakujący mandat   

    w okręgu wyborczym nr 3  

3 stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.  

4) ustalenie porządku obrad,  

5) przyjęcie protokołu z sesji  Nr XXX/2021 z dnia 29.03.2021 r. 

6) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  

 

2.Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

3.Podjęcie uchwał w sprawach: 

-opinie Komisji 

 

1) zmiany uchwały Nr LIV/532/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork 

2) zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

3) wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty,; 

4) zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 

gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.;  

5) uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,; 

 

6) zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 
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składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,; 

 
7)  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele   

rekreacyjno   – wypoczynkowe. 

 

8) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości: 

 

9) wyrażenia opinii dot. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu ) oraz wkładu  pieniężnego 

do Spółki z o . o „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie w zamian za objęcie udziałów  

w spółce; 

 

10) zmiany nazwy Kluczborskiego Domu Kultury z siedzibą w Kluczborku na Centrum 

Kultury w Kluczborku oraz nadania statutu; 

 

11) zmian po stronie dochodów i wydatków; 

 

12)zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 

 

13)zmiany uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r.  

w sprawie powołania Komisji ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i 

Ochrony Środowiska oraz ustalenia jej składu osobowego; 

 

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 Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY 

KLUCZBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2020; 

 

7.RAPORT Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII W GMINIE KLUCZBORK W 2020 ROKU; 

 

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 późn.zm. ) 
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