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                                                                                                 Kluczbork dn.23.08.2021 r. 

 

Rada Miejska  

w Kluczborku 

BR.0002.34.2021.BM  

                                                                                                           Radni Rady Miejskiej  

                                                                                                              w Kluczborku 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zwołuje na dzień 30.08.2021 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; 

2)złożenie ślubowania przez p. Ewę Felusiak obejmującą wakujący mandat  

w okręgu wyborczym nr 3; 

3)stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał; 

4)ustalenie porządku obrad; 

5)przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIII/21 z dnia 30.06.2021 r. 

6)informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 

2.Interpelacje i zapytania Radnych 

    3.Podjęcie uchwał w sprawach: 

-opinie Komisji 

 

1) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów; 

 

2) zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości; 

 

3) zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca 

pracy na terenie Gminy Kluczbork; 

 

4) zmiany uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r.  

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej oraz 

ustalenia jej składu osobowego; 

 

5) zmiany uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r.  

w sprawie powołania Komisji d/s Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej  

i Ochrony Środowiska oraz ustalenia jej składu osobowego; 
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6) rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Kluczbork dotyczącego kontroli prawidłowości; 

przyznania dotacji; 

 

7) zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

 

8) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Kluczbork; 

 

9) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kluczbork na rok szkolny 2021/2022; 

 

10) Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego; 

 

11) zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków; 

 

12) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 

 

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

 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Kluczborka za okres miedzy sesjami; 

 

1)opinia Komisji Rewizyjnej; 

2) dyskusja; 

3) przyjęcie sprawozdania. 

 

6. Sprawozdanie z udzielonych umorzeń należności pieniężnych mających charakter  

cywilnoprawny za I półrocze 2021 r. 

 

7. Wolne wnioski i informacje. 

 

8.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 2021 r. poz. 1372) 
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