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                                                                                  Kluczbork dn,15.02.2021 r.  

Rada Miejska  

w Kluczborku  
 

BR.0002.29.2021.BM  

                                                                                       Radni Rady Miejskiej  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zwołuje na dzień 24.02.2021 r. 

( środa) na godz. 16.00 Sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku II-piętro.  

 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r.- Prezentacja  
 

 

Porządek obrad  

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne;  

 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.  

2) ustalenie porządku obrad,  

3) przyjęcie protokołu z sesji  Nr XXVIII/21 z dnia 27.01.2021 r. 

4) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  

 

2.Interpelacje i zapytania. 

 

3.Plany działań oraz programy realizowane w 2021 r. dotyczące ochrony 

powietrza na obszarze Gminy Kluczbork. 

 

4.Podjęcie uchwał w sprawach: 

-opinie Komisji 

 

1) umorzenia wierzytelności; 

 

2) Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kluczborku; 

 

3) zmiany uchwały nr XII/221/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 

września 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości 

opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Kluczborka; 
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4) zmiany uchwały nr XII/220/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia  

24 września 2019 r. 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; 

 

5) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kluczborka część południowa;  

 

6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok; 

7) zgody na udzielenie poręczenia kredytu Spółce "Dolina Stobrawy"; 

 

8) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego; 

 

9) zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kluczbork; 

 

10) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zainwestowanych wsi Bogdańczowice; 

11) zmiany po stronie dochodów wydatków i przychodów ; 

 

12) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 

 

13) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3.01.2021 r. 

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

 

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami.  

1) opinia Komisji Rewizyjnej,  

2) dyskusja,  

3) przyjęcie sprawozdania. 

 

7. Sprawozdanie z udzielonych umorzeń należności pieniężnych  mających 

charakter cywilnoprawny za II półrocze 2020 r. 

 

8. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej z działalności  za okres od 1.07.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 
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9. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kluczborku  za rok 2020. 

 

10.Informacja Burmistrza Miasta Kluczborka o zgłoszonych żądaniach,  

o których mowa w art.36 ust.1-3 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 2020 r.poz.293 z późn.zm) 

 

11.Wolne wnioski i informacje.  

 

12. 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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