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                                                                                                                     Kluczbork dn. 19.10.2021 r. 

Rada Miejska  

w Kluczborku 

BR.0002.36.2021.BM  

                                                                                                           Radni Rady Miejskiej  

                                                                                                              w Kluczborku 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zwołuje na dzień 27.10.2021 r. na godz. 16.00 Sesję Rady 

Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku II-piętro.  

 
Porządek obrad: 

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 

 

1)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał; 

2)ustalenie porządku obrad; 

3)przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXV/21 z dnia 29.09.2021 r. 

4)informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 

 

2.Interpelacje i zapytania Radnych 

3.Podjęcie uchwał w sprawach: 

-opinie Komisji 

 

1) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork, 

 

2) wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie 

Gminy Kluczbork, 

 

3) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, 

 

4) uchylenia uchwały Nr XXX/458/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie w przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, 

 

5) nadania honorowego tytułu "Zasłużony dla Kluczborka", 
 

6) określenia stawek podatku od nieruchomości, 

 

7) podatku od środków transportowych, 

 

8) zmiany uchwały Nr VI/114/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, 

 

9) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kluczborka – część południowa, 

 

10) zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, 

 

11) zmiany 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, 

 

12) zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
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13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

 na terenie Gminy Kluczbork, 

 

14) uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno  – wypoczynkowe, 

 

15) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

 

16) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2022, 

 

17) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, 

 

18) zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, 

 

19) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,  

 

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

 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Kluczborka za okres miedzy sesjami; 

 

1)opinia Komisji Rewizyjnej; 

2) dyskusja; 

3) przyjęcie sprawozdania. 

 

6. Wolne wnioski i informacje. 

 

7.Zamknięcie obrad. 

                                                                                                        Przewodniczący  

                                                                                              Rady Miejskiej w Kluczborku 

 

                                                        Janusz Kędzia 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do udzielenia przez zakład pracy zwolnienia radnemu w celu 

wzięcia udziału w pracach Rady, na podstawie art.25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 
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