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                                                       Radni Rady Miejskiej w Kluczborku 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Kluczborku zwołuje  na dzień 2 września 2020 r.  sesję 

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

 o godz.16,00. 

 

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 

b/ ustalenie porządku obrad, 

c /przyjęcie protokołu z sesji -8 lipca 2020,  

d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 

2. Interpelacje i zapytania Radnych. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:    

   Opinie Komisji 

1) likwidacji filii bibliotecznych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku      

    zlokalizowanych w Kujakowicach Górnych, Ligocie Dolnej, Łowkowicach  

   i Smardach Dolnych; 

2) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami; 

3) umorzenia wierzytelności; 

4) umorzenia wierzytelności; 

5) umorzenia wierzytelności; 

6) zmiany uchwały nr XIX/330/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2020 r.  

    w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości; 

7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania    

   „Zaszczepienie populacji rocznika 2014 przeciwko meningokokom typu C”; 

8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność  

   Skarbu Państwa; 

9) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork za rok 2019; 

10) zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków; 

11 )zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;  

12) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  miasta Kluczbork część północna; 

13) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  nieruchomości. 

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

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Kluczborka za okres między sesjami. 

6.Sprawozdanie Półroczne z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od   

   02.01.2020 do 30.06.2020. 

7.Sprawozdanie z udzielonych umorzeń należności pieniężnych mających charakter  

  cywilnoprawny za I półrocze 2020. 

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).  
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