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                                                                                                 Kluczbork.20.09.2022 r. 

Rada Miejska  

w Kluczborku 

BR.0002.50.2022.BM  

                                                                                                           Radni Rady Miejskiej  

                                                                                                               w Kluczborku 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zwołuje na dzień 28.09.2022 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 XLIX/22 z 31.08.2022r. 

4) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 

2.Interpelacje i zapytania Radnych. 

3.Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. 

1) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

2) dyskusja 

3) przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. 

 

4.Podjęcie uchwał: 

        -opinie Komisji 

 
1) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/475/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 

2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Kluczbork, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych; 

 

2) w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ligota Górna; 

 

3) w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ligota Zamecka: 

 

4) w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Smardy Górne; 

 

5)w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa; 

 

6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa; 

 

7) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
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Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; 

 

8) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa; 

 

9) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości; 

 

10) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości; 

 

11) w sprawie umorzenia wierzytelności; 

 
12)w sprawie utworzenia oddziałów żłobkowych  w Publicznym Przedszkolu nr 7 z Grupą 

Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w  Kluczborku oraz nadania im Statutu; 

 

13) w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną  

z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku; 
 

14) w sprawie zmian po stronie dochodów, wydatków i przychodów; 

 

15) w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 
 

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

 

6.Informacja zawierająca wyniki oraz omówienie wyników konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa Łowkowice w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółek na osada dla 

miejscowości Dąbrowa położonej na terenie Sołectwa Łowkowice. 

 

7.Informacja zawierająca wyniki oraz omówienie wyników konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa Bogacica w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółek na osada dla 

miejscowości Krężel położonej na terenie Sołectwa Bogacica. 

 

8.Informacja zawierająca wyniki oraz omówienie wyników konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa Kujakowice Górne w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółek na 

osada dla miejscowości Pustki położonej na terenie Sołectwa Kujakowice Górne. 

 

9.Informacja zawierająca wyniki oraz omówienie wyników konsultacji z mieszkańcami  

Sołectwa Biadacz w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z część wsi na osada dla 

miejscowości: Brodnica, Kamienisko, Przybkowice i Wrzosy położonych na terenie Sołectwa 

Biadacz.  
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10.Informacja zawierająca wyniki oraz omówienie wyników konsultacji z mieszkańcami  

Sołectwa Nowa Bogacica w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółek na osada 

dla miejscowości Kolonia Piecowa położonej na terenie Sołectwa Nowa Bogacica. 

 

 

11. Informacja zawierająca wyniki oraz omówienie wyników konsultacji z mieszkańcami  

Sołectwa Smardy Górne w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółek na osada 

dla miejscowości Sułoszyn położonej na terenie Sołectwa Smardy Górne. 

 

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

1) opinia Komisji Rewizyjnej; 

2) dyskusja; 

3) przyjęcie sprawozdania. 

 

13. Sprawozdanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 

14.Wolne wnioski i informacje. 

15.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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