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Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza do wzięcia udziału w obradach sesji która, 
odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. Sesja odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego II. p  o godz. 14:30

Porządek obrad

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:

1/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał,

2/ ustalenie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu z sesji, odbytej w dniu 19.06.2019 r.

4/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami.

2. Interpelacje i zapytania Radnych.

3. Podjęcie uchwał:

- opinie Komisji

1/ w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Zamecka;

2/ w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Dolna;

3/ w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na

ławników;

4/ 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, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy dla nauczycieli;

5/w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork w roli lidera do przygotowania 
i realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (PSP Nr 2) 
i Powiatu Kluczborskiego (ZSP Nr 2 CKU)" w ramach Podziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego, konkurs nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/19;

6/ w sprawie umorzenia wierzytelności;

7/w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Kluczbork na 2019 rok;

8/w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;

9/w sprawie zmiany uchwały nr IX/166/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;

10/w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;

11/w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Kluczbork na lata 2014-2020;

12/w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/590/06Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia
28 czerwca 2006 r. w przedmiocie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kluczbork;

13/w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kluczbork;

14/w sprawie zmiany uchwały 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;
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15/w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów wydatków i przychodów;

16/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,

- przyjęcie sprawozdania

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

7. Sprawozdanie z udzielonych umorzeń  za I półrocze  2019roku.

8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od 2 stycznia 2019 r. do 
30 czerwca 2019 r.

7. Wolne wnioski i informacje

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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