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Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza do wzięcia udziału w obradach sesji Rady 
Miejskiej w Kluczborku ,która odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II. p o godz. 14:00

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 25.04.2019 r.

d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.

2. Interpelacje i zapytania Radnych. 

3. Podjęcie uchwał:

- opinie Komisji

1) w sprawie Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego;

2) w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w gminie Kluczbork;

3) w sprawie zmiany uchwały ;

4) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;

5) w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zainwestowanych wsi Gotartów;

7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli;

8) w sprawie zmiany uchwały Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej  kwoty  dofinansowania opłat w 2019 r.za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach ,szkołach podstawowych i szkole muzycznej, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Kluczbork;

9) w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kluczbork cześć południowa;

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Ligota Górna i Ligota Zamecka część północna;

11) w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów;

12) w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;

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

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres miedzy sesjami.

- opinia Komisji Rewizyjnej,

- dyskusja,
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- przyjęcie sprawozdania

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

7. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy przez Burmistrza Miasta Kluczborka.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej dla  Gminy Kluczbork za 2018 rok.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku 

oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

9. Wolne wnioski i informacje

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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