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BR.0002.10.2018.BM                                                               Kluczbork 5.06.2019 r. 

 

  

                                                                

 

                                                                                     …………………………………………. 

 

 

          Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku  zaprasza do wzięcia udziału  

w obradach sesji Rady Miejskiej ,która odbędzie się w dniu  19 czerwca  2019 r.  Sesja 

odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II. p                                        

o godz.  14:30 

 

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 29.05.2019 r. 

d/informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami. 

 

2. Interpelacje i zapytania Radnych; 

 

3. Raport o stanie Gminy Kluczbork za rok 2018; 

1) debata  

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka wotum   

    zaufania; 

 

4.Sprawozdanie roczne  z wykonania  budżetu Gminy Kluczbork za 2018 rok; 

 

    1) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez   

        Burmistrza Miasta Kluczborka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.; 

 

    2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2018 r.; 

 

    3) dyskusja; 

 

    4) protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 27.05.2019 r. w sprawie  rozpatrzenia sprawozdania  

        z wykonania budżetu za rok 2018 i sprawozdania finansowego gminy za 2018 r.; 

 

   5) uchwała nr 1/19 z dnia 27 maja 2019 r. Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z  

        wykonania budżetu gminy za 2018 r. 

 

   6) uchwała nr 2/19 z dnia 27 maja 2019 r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o  

        udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka.; 

 

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

        Rewizyjnej;  
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   8) dyskusja  

 

   9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork   

       za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kluczbork za  rok  

       2018; 

 

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

 

5.Podjęcie uchwał; 

 - opinie Komisji 

1) w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku; 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Kluczbork a 

Gminą Rudniki w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla 

uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego; 

3)w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości; 

4)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania 

” Zaszczepienie populacji rocznika 2013 przeciwko meningokokom typu C”; 

5) w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork za rok 

2018; 

6) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych; 

7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania drogi  

w zimowe utrzymanie;  

8) w sprawie zmiany w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów; 

9) w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 

 

 

6.Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych; 

 

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres miedzy sesjami; 

     -opinia Komisji Rewizyjnej, 

     -dyskusja, 

     -przyjęcie sprawozdania 

 

8.Sprawozdanie Komisji Skarg z działalności za okres między sesjami; 

 

9.Raport z wykonania programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork za lata   

   2017-2018 ; 

10.Wolne wnioski i informacje; 

11.Zamknięcie obrad. 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                                w Kluczborku 

 

                                                                                                  Janusz Kędzia 

 

 


