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                                                                                                                 Kluczbork, 22.03.2021 r.  
Rada Miejska  

w Kluczborku  

 

BR.0002.30.2021.BM  
                                                                                                           Radni Rady Miejskiej  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zwołuje na dzień 29.03.2021 r. na godz. 16.00 

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

II-piętro.  
 

 

 

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne;  

 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.  

2) ustalenie porządku obrad,  

3) przyjęcie protokołu z sesji  Nr XXIX/2021 z dnia 24.02.2021 r. 

4) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  

 

2.Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

 

3.Podjęcie uchwał w sprawach: 

-opinie Komisji 

 

1) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kluczbork na 2021 rok; 

 

2) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 

(Byczyńska 6); 

 

3)  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 

( Byczyńska 16) 

 

4)  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 

( Jagiellońska 5) 

 

5) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków ( Jagiellońska 9) 

 

6) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków ( Kochanowskiego 5) 
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7) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków ( Konopnickiej 20) 

 

8) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków (Krakowska 14) 

 

 

9) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków ( Krakowska 35) 

 

 

10) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków ( pl. Niepodległości 3) 

 

11) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków ( Parafia Ewangelicko-Augsburska Gdacjusza 1) 

 

12) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków (Piłsudskiego 2) 

 

13) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków  (Sienkiewicza 25) 

 

14) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków ( Waryńskiego 10) 

 

15) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( Zamkowa 3) 

 

16) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( Wolności 25) 

 

17) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( Waryńskiego 12) 

 

18) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( Skłodowskiej 2) 
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19) przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie; 

 

20) przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogacicy; 

 

21) przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadaczu; 

 

22) przyznawania przez Gminę Kluczbork stypendium dla studentów kształcących się na 

kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwo medyczne; 

 

23) określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kluczbork w 

2021roku; 

 

24) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości; 

 

25) przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku; 

 

26) przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku; 

 

27) przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Kluczborku; 

 

28) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kluczbork 

na lata 2016-2023 

 

29) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Kluczbork, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z przystanków komunikacyjnych; 

 

30) zmian po stronie dochodów wydatków i przychodów ; 

 

31) 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.Wolne wnioski i informacje.  

 

7. Zamknięcie obrad.  
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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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