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Rada Miejska  

w Kluczborku 

BR.0002.46.2022.BM  

                                                                                                           Radni Rady Miejskiej  

                                                                                                               w Kluczborku 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zwołuje na dzień 29.06.2022 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 XLV/22 z dnia 25.05.2022  

4) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami; 

2. Interpelacje i zapytania Radnych. 

3. Raport o stanie Gminy Kluczbork w 2021 r. 

1) D E B A T A 

2) podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Kluczborka; 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021; 

1)  uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie  opinii o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2021 r. 

2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. 

3) D Y S K U S J A 

4) Protokół Nr 42/22 Komisji Rewizyjnej z dnia 30.05.2022 r. w sprawie rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 i sprawozdania finansowego gminy za 2021 r. 

5) uchwała Nr 7/22 z dnia 30.05.2022 r. Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii do wykonania 

budżetu gminy za 2021 r. 

6) uchwała Nr 8/22 z dnia 30.05.2022 r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium  Burmistrzowi Miasta Kluczborka; 

7)  uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie Absolutorium  za 2021 r.; 

8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego gminy Kluczbork 

za 2021 wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kluczbork za 2021 r.; 



9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka; 

 

5. Podjęcie uchwał  

- opinie Komisji 

 

1) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kluczbork; 

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach 

oświatowych Gminy Kluczbork; 

3) w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa; 

4) w sprawie porozumienia z Gminą Opole; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork a Zarządem 

Województwa Opolskiego, dotyczącego przyjęcia zadania pn.: "Pomoc obywatelom Ukrainy 

przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa"; 

6) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork do 2030 roku; 

7) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork za rok 2021; 

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

9) w sprawie zmiany w wieloletnie prognozie finansowej;  

10) w sprawie umorzenia wierzytelności; 

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację 

zadania „Zaszczepienie populacji rocznika 2016 przeciwko meningokokom typu C”; 

12) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości; 

13) w sprawie  wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach 

odszkodowania; 

14) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację 

zadania „Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła  ciepła  

w budynku Młodzieżowego Domu Kultury”; 

15) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork a 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu o partnerstwie na rzecz realizacji 

Projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; 

16) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Byczyna na realizację zadania „Budowa 

stacji meteorologicznej” 

 

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

7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Kluczborka za okres między sesjami; 

 

1) opinia Komisji Rewizyjnej; 

2) dyskusja; 

3) przyjęcie sprawozdania; 

 

8. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2021 

 



9.Wolne wnioski i informacje. 

 

10.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 2022 r. poz.559 z późn. zm.) 
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