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          Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku  zaprasza do wzięcia udziału  w sesji 

Rady Miejskiej w Kluczborku,która odbędzie się w dniu   3 kwietnia 2019 r.  

Sesja odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II. p                                        

o godz. 16:00 

 

Porządek obrad 

 

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 

 

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 

b/ ustalenie porządku obrad, 

c/ przyjęcie protokołu z sesji, odbytej w dniu 27.02.2019 r. 

d/informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami. 

 

2. Interpelacje i zapytania Radnych. 

  

3.Podjęcie uchwał w sprawie: 

 - opinie Komisji 

 

1) nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka; 

2) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy obiektu 

fizjograficznego „Iłowiec” położonego na terenie Gminy Kluczbork; 

3) likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 1 i Filii Bibliotecznej Nr 2 Muzycznej Miejskiej  

i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku; 

4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork; 

5) określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kluczbork 

 w 2019 roku; 

6) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów ,sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi; 

7) zmian 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) zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty; 

9) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków; 



10) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków; 

11) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków; 

12) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków; 

13) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków; 

14) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków; 

15) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków; 

16) przyznania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków; 

17) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków; 

18) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków; 

19) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków; 

20) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków; 

21) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków; 

22) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków; 

23) zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków; 

24) zmian w budżecie po stronie dochodów wydatków i przychodów; 

25) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 

26) ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kluczbork; 

27) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kluczbork; 

28) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; 

29) załatwienia skargi z dnia 27 stycznia 2019 r. na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Kluczborku; 



30) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork a Powiatem 

Kluczborskim w sprawie przekazania przez Gminę Kluczbork zadania dotyczącego 

doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli ,szkół i szkoły muzycznej 

prowadzonych przez Gminę Kluczbork , wynikających z podstawowych potrzeb 

edukacyjnych; 

 

 

       

 

       

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

 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres miedzy sesjami. 

     -opinia Komisji Rewizyjnej, 

     -dyskusja, 

     -przyjęcie sprawozdania 

6.Sprawozdanie Komisji Skarg z działalności za okres między sesjami. 

     - dyskusja  

     - przyjęcie sprawozdania 

7. Wolne wnioski i informacje 

 

8. Zamknięcie obrad. 

 

 
                                                                                                                                                           

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


