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Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza do wzięcia udziału w obradach sesji która, 
odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
II-piętro o godz:15:15

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 28.10.2019 r.

4/informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.

2. Interpelacje i zapytania Radnych.

3. Podjecie uchwał:

- opinie komisji

1/w sprawie ustalenie stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego przy 
ul.Opolskiej w Kluczborku;

2/w sprawie podatku od środków transportowych;

3/w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
mieszkańców gminy Kluczbork;

4/w sprawie wyrażenia opinii dot.wniesienia wkładu niepieniężnego(aportu)oraz wkładu 
pieniężnego do Spółki zo.o."Eko-Region"z siedzibą w Bełchatowie w zamian za objęcie udziałów 
w spółce;

5/w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2020;

6/w sprawie przyjęcia programu "Kluczbork dla rodziny+"obowiązującego od 2020 roku;

7/w sprawie przyjęcia Programu"Gmina Kluczbork dla Seniora"obowiązującego od 2020 roku;

8/w sprawie zmiany uchwały Nr V/81/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23stycznia 2019 r.w 
sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności;

9/w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;

10/w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kluczborku oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania;

11/w sprawie umorzenia wierzytelności;

12/w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczbork,udostepnionych dla operatorów 
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunkacyjnych;

13/w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków;

14/w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;

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

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres miedzy sesjami.
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- opinia Komisji Rewizyjnej

- dyskusja

- przyjęcie sprawozdania.

7. Sprawozdanie Komisji Skarg z działalności za okres miedzy sesjami.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamkniecie obrad.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Kluczborku

Piotr Sitnik
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