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Protokół  Nr XLV /2018 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 12.02.2018 roku. 

 

Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 19 radnych – nieobecny na sesji  Radny  : 

Kłosowski Kazimierz, Konarski Stanisław, Lech Jacek - lista obecności w załączeniu. 

Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar Z-ca Burmistrza 

Roman Kamiński  , Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia odczytał wniosek Burmistrza w sprawie 

zwołania sesji. (Wniosek w załączeniu do protokołu) 

                     Na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym wnioskuje o zwołanie 

sesji Rady Miejskiej na dzień 12 luty 2018r na godzinę 15.30  celem podjęcia uchwały w 

sprawie  zmiany uchwały Nr XLIV/438/18 Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Obrady rozpoczęto o godz.: 15.30 

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 

Porządek Obrad 

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych     

     uchwał, 

b/ ustalenie porządku obrad, 

c/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych    

    między sesjami.   

2. Interpelacje i zapytania Radnych. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

Opinie Komisji 

a) zmiany uchwały Nr XLIV/438/18 Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego 

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

5. Wolne wnioski i informacje. 

6. Zamknięcie obrad. 
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Do punktu 1 porządku Obrad 

Sprawy porządkowo – organizacyjne 

 

a)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej   

w Kluczborku Janusz Kędzia 

 

b) Przewodniczący Obrad stwierdził, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 19 radnych, 

zatem obrady i podejmowane uchwały są prawomocne, następnie przedstawił porządek obrad.  

Po odczytaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej  zapytał czy są wnioski i 

uwagi do przedstawionego porządku. Uwag nie było zatem przystąpił do  jego realizacji 

 

c/ Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 

W dniu 12 lutego   2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 

XLIV/438/18 Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrza  Miasta, Z-ca Burmistrza i Skarbnik.  

 

Do punktu 2 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych  

W tym punkcie porządku obrad nikt z Radnych nie zabrał głosu 

 

Do punktu 3 porządku obrad 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodniczący Obrad Janusz Kędzia  poprosił o odczytanie  opinii  

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  

Na posiedzeniu w dniu 12.02.2018r r. analizując projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały 

Nr XLIV/438/18 Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego  zaopiniowała go pozytywnie. 

Przewodniczący  Komisji Jan Myślecki   
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Po odczytaniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwały. 

Obecnych na sali obrad 16 radnych 

 

a)Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XLIV/438/18 Rady Miejskiej w 

Kluczborku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Do tego projektu uchwały   

Radni nie  wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt 

uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania  głosami 15 za,0 przeciw,1 wstrzymujący się 

uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/438/18   

 

Do punktu 4 porządku obrad 

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

Nikt w tym  punkcie porządku  obrad nie zabrał głosu. 

 

 

Do punktu 5 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje. 

Nikt w tym  punkcie porządku  obrad nie zabrał głosu. 

 

Do punktu 6 porządku obrad 

Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  

zamknął obrady sesji o godz.: 15.50 

 

                                                                                                  Przewodniczący 

                                                                               Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                           Janusz Kędzia  

Protokółowała 

B.Maj 

 

 

 

 


