
                                                                                                          Kluczbork 17.11.2020 r.  
Rada Miejska  

w Kluczborku  

 

BR.0002.25.2020.BM  
                                                                                                           Radni Rady Miejskiej  

                  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zwołuje na dzień 25 listopada 2020 r. 

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 XXIV/2020 odbytej w dniu 28.10.2020 r. 

4) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  

 
2.Interpelacje i zapytania.  

3.Podjęcie uchwał.  
-opinie Komisji 

1) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi  

   na rok 2021.; 

2) w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku; 

3) w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Bogacka Szklarnia o przyznanie środków w ramach         

   funduszu sołeckiego; 

4) w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Ligota Dolna o przyznanie środków  

  w ramach funduszu sołeckiego; 

5) w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Kuniów o przyznanie środków 

w ramach funduszu sołeckiego; 

6) w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Łowkowice o przyznanie środków 

  w ramach funduszu sołeckiego; 

7) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Kluczbork; 

8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości    

  na rzecz Gminy Kluczbork z osobą fizyczną; 
9) w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/362/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 02.09. 2020 r.  

    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

   przestrzennego miasta Kluczborka; 
10) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta    

    Kluczborka część południowa; 

11) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta   

    Kluczborka część północna;  

12) w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków; 

13) 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 między sesjami.  

 



1) opinia Komisji Rewizyjnej,  

2) dyskusja,  

3) przyjęcie sprawozdania.  

 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kluczbork w roku szkolnym   

     2019/2020 

7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 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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