
Kluczbork, dn. 15.06.2021 r.  

Rada Miejska  

w Kluczborku 

 

 

BR. 0002.33.2021.BM 

   

Radni Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zwołuje na dzień 30.06.2021 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 

          4/informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 

 

2.Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

3.Raport o stanie Gminy 

1) D E B A TA 

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania; 

 

4.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 

 

1/ uchwała Nr 83/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 Regionalnej Izby obrachunkowej w Opolu w 

sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za  2020 r. 

2/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. 

3/ d y s k u s ja  

 

4/wyciąg z protokołu  Nr 30/21 Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2021 r w sprawie 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 i sprawozdania finansowego  

gminy za 2020 r. 

 

5/uchwała Nr 5/21  z dnia 24.05.2021 r. Komisji Rewizyjnej w sprawie  opinii do wykonania 

budżetu gminy za 2020 r. 

 

6/ uchwała Nr 6/21   z dnia 24.05.2021 r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka; 

 



7/ uchwała  Nr 224/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w sprawie  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 r. 

 

8/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork za 

2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy Kluczbork za 2020 r.; 

 

9/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

 

5.Podjęcie uchwał.  

-opinie Komisji 

 

1) w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadaczu; 

 

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kluczbork część północna; 

 

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

Kluczborka część południowa; 

 

4) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości; 

 

5) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu; 

 

6) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą Odrzańsko - Stobrawska 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa; 

 

7) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie 

Mieszkaniowej „Odrzańsko - Stobrawska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa”. 

 

8) w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych 

dla osób fizycznych; 

 

9) w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego; 

 

10) w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków; 

 

11) w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 

 

12) w sprawie zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork za rok 

2020; 

 

 

 

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

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami.  

 



1) opinia Komisji Rewizyjnej,  

2) dyskusja,  

3) przyjęcie sprawozdania. 

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.713z późn.zm  / 
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