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Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza do wzięcia udziału w obradach sesji, 
która odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II. p o godz. 16:00

Porządek obrad

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:

1/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał,

2/ ustalenie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu z sesji, odbytej w dniu 28.08.2019 r.

4/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami.

2. Interpelacje i zapytania Radnych.

3. Podjęcie uchwał:

- opinie Komisji

1/ w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi 
w Kluczborku przy ulicy Nowodworskiej dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Nowy 
Dwór;

2/ w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Smardy Dolne 
dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Smardzka Kolonia położonej
na terenie Sołectwa Smardy Dolne;

3/ w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Gotartów 
dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Miłoszowice położonej
na terenie Sołectwa Gotartów;

4/ w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Bażany 
dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Damnik  położonej
na terenie Sołectwa Bażany;

5/ w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Gotartów 
dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Gotartów Ogrodnictwo położonej
na terenie Sołectwa Gotartów;

6/ w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Bażany 
dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Korzeniaki  położonej
na terenie Sołectwa Bażany;

7/ w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Krasków  
dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Krasków (rodzaj „kolonia”) położonej
na terenie Sołectwa Krasków;

8/ w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Maciejów 
dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Chałupska położonej
na terenie Sołectwa Maciejów;

9/w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/461/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 
2018 r. dotycząca realizacji projektu pn.”Wzrost jakości usług administracyjnych
w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie- Koźlu, Namysłowie, Prudniku”w ramach Działania 2.18 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 konkurs
nr POWER.02.18.00-IP.01-00-001/18;

10/w sprawie zmiany Statutu Kluczborskiej Rady Seniorów;
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11/w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Kluczborskiego;

12/ w sprawie przejęcia i zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg  gminnych;

13/ w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Kluczbork;

14/ w sprawie  niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;

15/w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach
w Kluczborku, zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących drogami publicznymi oraz 
ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat;

16/w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokość opłat oraz określenie sposobu 
pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
na terenie  miasta Kluczborka;

17/w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków;

18/ w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

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

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres miedzy sesjami.

- opinia Komisji Rewizyjnej,

- dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania

6. Sprawozdanie Komisji Skarg z działalności za okres między sesjami.

7. Wolne wnioski i informacje

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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