
Kluczbork,dn.18.02.2020 r.  

BR. 0002.17.2020.BM 

 

……………………………. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza do wzięcia udziału w obradach sesji, która 

odbędzie się w dniu 26.02.2020 r. o godz.: 16.00  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 odbytej w dniu 29.01.2020 r. 

          4/informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 

2.Interpelacje i zapytania. 

3.Podjęcie uchwał 

- opinie Komisji 

1/ w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Kluczborskiego; 

 

2/w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu; 

 

3/w sprawie 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; 

 

4/w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty; 

 

5/w sprawie zmiany uchwały nr L/490/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 

zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczbork miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 

 

6/w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów i wydatków; 

 

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

 

 

8/w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 

 

9/w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do Spółki –Powiatowe Centrum Zdrowia 

S.A. w Kluczborku; 

 

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. Sprawozdanie z udzielonych umorzeń należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny za II 

półrocze 2019 roku. 

 

8.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2019. 

 

9.Informacja Burmistrza Miasta Kluczborka  o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.36 ust.1-3  

i ust.5 i wydanych decyzjach, o których mowa w ust.6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.poz.1945 z późn.zm.) za okres od 01.01.2019 r.  

do 31.12.2019 r. 

 

10. Wolne wnioski i informacje. 

 

11. Zamknięcie obrad 

 

                                                                                                            Przewodniczący  

                                                                                                Rady Miejskiej w Kluczborku 

                                                                                               

                                                                                                            Janusz Kędzia 
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