
 

Porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 

zwołanej na dzień 28 maja 2020 r. godz. 14.00 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu Nr XXI/20 z sesji Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

4. Informacja Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z działalności w okresie międzysesyjnym.  

5. Sprawozdanie roczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” 

TYP A, B i C w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 r. 

6. Sprawozdanie z wykonania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2019 roku. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kędzierzyn-Koźle za 2019 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-

Koźlu za rok 2019. 

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2016-2020 za rok 

2019. 

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla 

Gminy Kędzierzyn-Koźle. 

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia za 2019 rok. 

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkotykowych w 2019 r. 

13. Sprawozdanie z realizacji uchwały „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2016-2020 za rok 2019. 

14. Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku 

publicznego za rok 2019. 

15. Informacja z działalności: 

1) Miejskiego Ośrodka Kultury; 

2) Miejskiej Biblioteki Publicznej; 

3) Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji. 

4) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

16. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przekazania policji środków finansowych; 

2) regulaminu korzystania z placów zabaw, urządzeń siłowni zewnętrznych i stref street 

workout administrowanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle; 

3) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości 

stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle; 

4) przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Kędzierzynie-Koźlu; 

5) zmiany uchwały w sprawie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-

Koźle”; 

6) zmian w budżecie miasta na rok 2020 wraz z autopoprawką; 

7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-

2035; 

8) wniosku w przedmiocie wyposażenia każdej z sal Przedszkola Publicznego nr 26 w 

oczyszczacze powietrza; 

9) wniosku w przedmiocie braku możliwości dojazdu do nieruchomości Wnioskodawcy; 

10) wniosku o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości 

wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  

z powodu COVID-19; 



11) rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia 

mieszkańców przed elektroskażeniem; 

12) rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowe (wprowadzenia 

lokalnej „tarczy antykryzysowej”); 

13) wniosku w przedmiocie zwolnienia (umorzenia) z podatku od nieruchomości; 

14) skargi na działanie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle polegające na 

nieprzestrzeganiu procedury:  

1) wynajmu lokali mieszkalnych; 

2) świadczeń z zakresu pomocy społecznej; 

15) stwierdzenia wyboru ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję  

w latach 2020-2023. 

17. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych. Odpowiedzi na interpelacje  

i zapytania radnych. 

18. Wolne wnioski. 

19. Zakończenie obrad. 
 


