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PROTOKÓŁ Nr XLIX/2014  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 30 czerwca  2014r.Na ogólną 
liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło21 radnych .Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz 
Miasta Kluczborka Jarosław Kielar ,z-ca Burmistrza Andrzej Nowak, przedstawiciele 
Administracji Samorządowej, Sekretarz Gminy, Radca Prawny Urzędu Miejskiego. 
Komendant Powiatowej Policji w Kluczborku . Sołtysi Wsi.  
Obrady rozpoczęto o godz.:14.30 
 
 
Porządek obrad 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji  
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  
2.Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2013r. 
-uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z   
 wykonania budŜetu gminy za 2013r. 
-rozpatrzenie sprawozdania finansowego i z wykonania budŜetu gminy za 2013r. 
- dyskusja 
- protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 28 maja 2014r.  
- uchwała Nr 7/14 z dnia 28 maja 2014r. Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii                              
   z  wykonania budŜetu gminy za 2013r. 
 - uchwała Nr 8/14 z dnia  28 maja  2014r. Komisji Rewizyjnej w sprawie     
    wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
 - uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w/s opinii o wniosku    
     Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2013r. 
- dyskusja 
- podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy    
  Kluczbork za  rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy    
  Kluczbork za 2013r. 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta    
   Kluczborka. 
4.Podjęcie uchwał w sprawie: 
  Opinie Komisji 
a/ ustanowienia pomnika przyrody, 
b/ powołania Rady Muzeum im. Jana DzierŜona w Kluczborku, 
c/ przyjęcia stanowiska popierającego działania mające na celu zahamowanie wypływu  
środków finansowych wypracowanych w regionie do budŜetu centralnego oraz zwiększenia 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 
d/ zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczborka rok 2013, 
e/ przyznania pierwszeństwa w nabyciu,  
f/ nabycia nieruchomości, 
g/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego 
opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat 
h/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków 
i/ zmiany  w wieloletniej prognozie finansowej  
j/ wyraŜenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego. 
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-Sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie    
  miasta i gminy Kluczbork, 
-Prezentacja multimedialna Planu Rozwoju Biblioteki na lata 2014-2016 
 
5. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
-dyskusja 
-przyjęcie sprawozdania. 
7.Wolne wnioski ,zapytania  i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
                                                                    
Do punktu 1 porządku obrad 
Sprawy porządkowo - organizacyjne: 
 
ab)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku 
Janusz Kędzia .Stwierdził, Ŝe obecnych na dzisiejszej sesji jest 21 radnych ,zatem obrady  
i podejmowane uchwały są prawomocne, następnie przedstawił porządek obrad.  
Po odczytaniu porządku obrad, Przewodniczący  zapytał czy są wnioski i uwagi do 
przedstawionego porządku. Uwag nie wniesiono zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
 
Obecnych na sali obrad 20 radnych 
 
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.   
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z poprzedniej sesji  zatem został on poddany 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
protokół został przyjęty.  
 
d)Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 
 
W dniu 25 czerwca   2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  
i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była analiza projektów uchwał i sprawozdania                         
z wykonania budŜetu za 2013r.  
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta.              
 
W  dniu 26 czerwca   2014 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał i sprawozdania                        
z wykonania budŜetu za 2013r.  
W posiedzeniu uczestniczyli  Burmistrz Miasta, Prezes Izby Rolniczej.  
 
W dniu 25 czerwca  2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich   
i Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania                         
z wykonania budŜetu za 2013r.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta.  
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W dniu 30 czerwca  2014r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego 
 i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania                         
z wykonania budŜetu za 2013r.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i  Skarbnik Gminy.  
 
 
W dniu 23 czerwca  2014r. posiedzenia  odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzeń   była  analiza  sprawozdania z działalności Burmistrza,                    
oraz c.d sprawozdania z wykonania budŜetu za 2013r.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
  
 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
Radny Piotr Rewienko –na przełomie roku zgłaszałem swój wniosek  na poprzedniej sesji  
mówiłem o nim  do września mamy czas aby składać wnioski do budŜetu na rok 2015 
Będzie to ostatni projekt budŜetu tej kadencji chciałbym  aby dokonać analizy jakie wnioski 
w tej kadencji były składane przez komisje  i radnych  chciałbym prosić o informacje na 
piśmie jakie wnioski były składane i wpłynęły do Urzędu Miasta   w tej kadencji  zgodnie z 
procedura uchwalania budŜetu. 
 
Radny Henryk Fraszek –podziękował za przekazaną odpowiedz na zapytanie  mam jeszcze 
dodatkowe zapytanie czy są jakieś przeszkody abym otrzymał kopie mowy z Kulisami 
Powiatu  i kopie  faktur  za miesiące  13 luty ,12 marzec ,6 kwiecień  (2011)  i czerwiec 2012 
 
 
 
Do punktu 3porządku obrad 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2013r. 
 
-uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu gminy za 2013r.  przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia  ( uchwała Nr 97/2014r z dnia 28 kwietnia 2014r .Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy 
Kluczbork za 2013r.) 
 
-rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2013r- Przewodniczący Obrad otworzył 
dyskusje nad  sprawozdaniem finansowym za 2013r. 
                                                          D Y S K U S J A  
Radny Piotr Rewienko  - Ŝeby była dyskusja to muszą być pytania   …. Patrzyłem do opinii 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej nie wiem czy Pan Burmistrz byłby w stanie mi dokładnie 
odpowiedzieć –ciekawi mnie porównanie 3 cyfr  mianowicie środki unijne otrzymane w roku 
2013 kwota 1.000.300,00zł deficyt  - na koniec roku 2013r - 2.000.405,00zł i zadłuŜenie 
gminy  50.000.000,00zł czy  moŜna porównać te kwoty z latami 2010,2011,2013  czy jest 
wzrost w poszczególnych punktach czy teŜ  spadek?. 
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Burmistrz Jarosław Kielar – jeŜeli chodzi o zadłuŜenie  było maksymalne  to w tym roku  jest 
do 48 %  więc spada. Środki unijne jak Państwo wiecie  to są środki gasnące bo rok 2013-
2014 – kanalizacja Bogacica   małe środki .Główne środki są na rok 2014-2015 podobnie z 
oczyszczalniami w Maciejowie główna płatność 2014r.  
 
Skarbnik Gminy  Piotr Lewald-2 .000.000,00zł deficytu to jest róŜnica między dochodami, 
 a wydatkami .W poprzednich latach  -przez ostatnie trzy lata w BudŜecie Gminy  cały czas 
planowany i realizowany był deficyt  ten rok 2014r. jest tym rokiem gdzie nie planowany jest 
deficyt budŜetowy  
 
Radny Piotr Rewienko- inwestycje- mamy na 2013r na koniec  6.000.320,00zł czy  
w poprzednich  latach te kwoty były większe  czy mniejsze? 
 
Burmistrz Jarosław Kielar -  duŜo większe  w tym roku  teŜ będą większe ale trzeba pamiętać 
Ŝe  ulica Wyspiańskiego ulica ks. Curzydły  to były te inwestycje ,które płatne były  2014r. 
a główne wykonanie w roku 2013r podobnie ulica Cybisa w tym roku. 
 
Skarbnik Gminy  Piotr Lewald – 2011-2012 rok jak robiłem analizę do Strategii Gminy  
To  były lata ,gdzie była bardzo duŜa absorpcja środków unijnych i inwestycje były 
zdecydowanie duŜo większe  rok 2013  był  rokiem o najmniejszych nakładach 
inwestycyjnych w przeciągu ostatniej kadencji .Od tego roku widzi się wzrost planowanych 
nakładów inwestycyjnych. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar -  takim przykładem   którym jesteśmy niekorzystnie związani  
np. z projektem „Schetynówek” nasze drogi gminne w punktacji ,które są  nie maja szans  
bo proszę popatrzeć jak z robiliśmy drogi –Wolności ,Słowackiego, Kochanowskiego  to 
największy projekt to drogi ,które dochodziły do dróg krajowych  do szkół (bezpieczeństwo).  
Na terenie wiejskim drogi gminne to drogi boczne  główne drogi to drogi powiatowe. JeŜeli 
dochodzi do punktacji to są małe szanse na otrzymanie dotacji. Dotacje są  ok. 50% w chwili 
obecnej. W Gminie Kluczbork  będziemy starali się pozyskać środki unijne na obwodnice. 
 
Radny Henryk Fraszek –chciałem jeszcze się odnieść do Komisji Rewizyjnej bo opinia 
została przyjęta jednogłośnie. Powodem mojej decyzji za poparciem  absolutorium i budŜetu 
było to Ŝe zadłuŜenie spada. Ale kilka uwag jest moim zdaniem konieczne bo  całkiem cacy to 
nie jest .Mamy deficyt  2,500.000,00 zł a koszty obsługi długu  to teŜ jest ok. 2.500.000,00zł 
No ci lichwiarze i buchalterzy czeszą kasę z mieszkańców. Wniosek z tego ,Ŝe naleŜy 
opracować jakiś plan zredukowania  długów. Druga rzecz niepokojąca to poziom wielkości 
inwestycji .Z jednej strony inwestycje maleją jako %  całego budŜetu – 7% z groszami one 
nawet przy takich budŜetach kiedyś  były 70.000.000,00zł ,60.000.000,00 zł  40 .000.000,00zł 
to one  procentowo potrafiły  być znacząco wyŜsze i myśmy gospodarując w sumie daninami 
ludzi i innymi środkami ,które się gminie naleŜą  byliśmy sprawniejsi czyli więcej dóbr 
trwałych przybywało  i nie było takiego zjawiska ,które polega na tym ,Ŝe inwestycje maleją  
a koszty funkcjonowania rosną. Trzeba się temu przyjrzeć  bardziej .Opinia oczywiście  jest 
pozytywna o udzielenie absolutorium. To nie są jeszcze  jakieś takie  kierunki  i nie ma 
odzwierciedlenia za jeden rok  jest dalej dobra tendencja 2014r.Jest jeszcze jedna taka rzecz, 
Ŝe mamy  poŜyczki w Funduszu Ochrony Środowiska  na kanalizacje to jest trwała rzecz. 
Ciągle będę podnosił kwestię związane z ochroną infrastruktury  i komunikacyjnej 
 i budowlanej  a to powinno polegać na tym abyśmy większą uwagę i  większe środki  
przekazywali na odwadnianie miasta  i na te regulacje związane z gwałtownym  przyborem  
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wód. W tym  miejscu chciałbym podziękować Prezesowi  „Hydrokomu „ za zainteresowanie 
dogłębne sprawą związaną  totalnym zalaniem kanalizacji sanitarnej wiem juŜ Ŝe  Prezes 
podjął prace techniczne inŜynieryjne. Cały czas odnoszę się  do Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  tam mamy  ten milion  na kanalizacje sanitarne ale jak 
gdyby zaniedbujemy dwie rzeczy  związane z techniką ,która jest konieczna do odbudowy 
czy odtworzenia  czy poprawienia w mieście .Druga taka rzecz istotna oprócz zalewania 
wodami odpadowymi instalacji czy kanalizacji sanitarnej  to jest jeszcze brak  właściwych 
przepływów  brak droŜności  na odprowadzanie  wód odpadowych z ciągów 
komunikacyjnych .To kiedyś ja nazywałem jezioro „Jendrsczoka „ to było skrzyŜowanie  
 
Radny Zdzisław Pięch – to nie jest temat 
 
Radny Henryk Fraszek –  to jest temat i jak Pan Radny ma  jakiś temat to ja chętnie 
wysłucham  ale to jest istotne bo to jest  moim  zdaniem  zamykające jakiś  tam etap 
 i otwierający  nowy  na to bym tez  chciał zwrócić uwagę, Ŝe jezioro „Jendrsczoka” na 
skrzyŜowaniu  ulic : Opolskiej, Strzeleckiej ,Drzymały Skłodowskiej się zmieniło ale nie 
zmieniło się dostatecznie i naleŜy się przyjrzeć  dokładnie odpływowi burzówki do Stobrawy 
i na kilku innych ulicach  teŜ są takie miejsca. W przypadku większych opadów  mamy takie 
zjawiska czyli burzówka z ulic. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar -  gdybyśmy tylko podali inwestycje na 2014r. to jest to 100% 
wzrostu  14.000.000,00 zł i jeszcze będzie inwestycja z przebudową  skrzyŜowania na ul. 
Wołczyńskiej czyli z Rondem to będzie jeszcze  o ponad 2 lub 3 mln więcej .Są lata takie  
kiedy się bierze kredyt .Gdyby nie pieniądze unijne nie byłoby inwestycji. Zawsze porównuje  
ten deficyt do ilości pieniędzy ,które Gmina włoŜyła w ostatnich trzech kadencjach   
w kanalizacje wiejskie niezadowalające do końca ale to jest kwota  do 2015r  będzie to 
52.000.000,00 zł albo i więcej milionów .Było zero metrów kanalizacji   wykonano  
z własnych środków i pozyskanych .Gmina Bogacica wykonywana jest z dotacji  bo nie 
spełnialiśmy parametrów. JeŜeli  chodzi o burzówkę  są to zaniedbania długie o czym 
rozmawialiśmy wielokrotnie mogę powiedzieć ,Ŝe z podniesionym czołem  patrzymy w to co 
robimy .Zmieniliśmy północ całkowicie  odwróciliśmy bieg burzówek  myślę Ŝe to jest w 
perspektywie lat  efekt pozytywny .To co robi Spółka Wodna odnośnie rowów na terenach 
wiejskich przy polach uprawnych da efekt równieŜ w Kluczborku. Ilość zabetonowanych 
podwórek zwiększyła się  wielokrotnie kiedyś wchłaniała to trawa dzisiaj musi przyjąć to 
kanalizacji .Byłem na cmentarzu  odkryto  po wielu latach  sączki które jeszcze były po 
poprzednich właścicielach terenu  dzisiaj  w sposób znakomity odwodnią teren .Temat jest 
bardzo waŜny  ul. Chrobrego  jest to inwestycja Gminy  robiona przez „Hydrokom „  jest ona 
w trakcie powodzi mocno zalewana „ Hydrokom” dostaje pieniądze na prowadzenie. 
gospodarki związanej  z odprowadzeniem wód odpadowych.  Zaszłości są  tak duŜe Ŝe trzeba 
wiele lat aby wszystko  zrobić tak ,Ŝeby nie dochodziło  do zalań. 
 
-  protokół Komisji Rewizyjnej Nr 47/14z dnia 28 maja 2014r.przedstawił   Przewodniczący   
   Komisji Rewizyjnej Janusz Hrynyszyn. 
 
- uchwałę Nr 7/14 z dnia 28 maja 2014r. Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii do 
   wykonania   budŜetu gminy za 2013r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
   Janusz Hrynyszyn. 
 
- uchwałę Nr 8/14 z dnia 28 maja 2014r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku  o  
   udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka przedstawił Przewodniczący  
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   Komisji Rewizyjnej Janusz Hrynyszyn 
 
– uchwałę Nr 241/2014 z dnia 6 czerwca 2014r  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Opolu    
   w/s opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie  absolutorium za 2013r.odczytał    
   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Hrynyszyn  
      
Obecnych na sali 21 radnych 
 
Po zakończeniu dyskusji przedstawieniu opinii protokołów i uchwał  Przewodniczący  Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod  głosowania  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork za rok 2013  wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budŜetu Gminy Kluczbork za 2013r. i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 
przeciw,0 wstrzymujący się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIX/528/14 
 
Kolejny projekt uchwały dotyczył udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  Kluczborka. 
Radni Miasta Kluczborka w wyniku głosowania głosami  21 za 0 przeciw ,0 wstrzymujący  
się  podjęli uchwałę  i nadano jej Nr XIX/529/14 
 
 
Burmistrz Gminy  Jarosław Kielar podziękował  w imieniu swoim , Z-cy  ,Sekretarza i 
wszystkich pracowników UM i jednostek  za  jednogłośne  absolutorium. Dziękuję za 
merytoryczną dyskusje i uwagi. Rok 2013  był rokiem trudnym  z róŜnych względów  takŜe i 
losowych  i ekonomicznych   bez  Państwa udziału realizacja BudŜetu byłaby nie moŜliwa. 
 
 
 
Do punktu 4 porządku obrad  
podjęcie uchwał 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do projektów uchwał. 
Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej    
i Ochrony Środowiska  
Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca   2014r. analizując materiały na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.   
Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 
Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca   2014r. analizując materiały  na sesję Komisja  
pozytywnie  zaopiniowała przygotowane projekty uchwały. 
Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch 
Opinia Komisji Kultury O światy Sportu i Turystyki 
Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca  2014r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał   
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej 
Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2014r. analizując materiały  na sesję Komisja  
Pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący Komisji Jan Myślecki   
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz  Kędzia przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał a mianowicie: 
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a/Projekt uchwały w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody, do tego projektu uchwały  
Radny Henryk Fraszek zapytał z jakimi kosztami wiąŜe się ustanowienie Pomnika Przyrody. 
Burmistrz Jarosław Kielar – z wykonaniem  tabliczki   jeszcze większa dbałość  dany pomnik 
przyrody  rejestr zabytków takie drzewa mamy aleja cisów ,dęby .Magnolia w Rynku jest 
symbolem Kluczborka i spełnia te wymogi.  Przewodniczący Obrad poddał treść projektu pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr  XLIX/530/14 
 
b/Projekt uchwały w sprawie  powołania Rady Muzeum im. Jana DzierŜona w Kluczborku 
Radny Henryk Fraszek zapytał na przyszłość  szkoda ,Ŝe nie mogliśmy zaproponować osób  
to nasze Muzeum jest trochę takie jednostronne  przeładowane w ocenie wielu osób nie 
odzwierciedla nie  eksponuje  wszelkiego rodzaju rzeczy związanych z Kluczborkiem oprócz   
uli figuralnych  prymitywne rzeźby siekierą robione a w Kluczborku to więcej rzeczy 
powstawało to jest jednostronne przeładowane. MoŜna by pozwolić Radnym na zwiększenie 
składu Rady Muzeum. Pani Etnograf  rozumiem to stroje  ,wałki , wyposaŜenie kuchni pralni 
starej  jak to się działo 100 lat temu to jest mała część Kluczborka. Zasadne byłoby zwiększyć 
Rade Muzeum . 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej -  zapytał  Radnego Henryka Fraszka  kiedy ostatnio był w 
Muzeum  
 
Radny Henryk Fraszek- przechodzę tam co chwile .. ale byłem kilka razy  na wystawie w 
małej salce. 
 
Przedstawiciel Muzeum -  przechodząc koło muzeum  trudno jest zauwaŜyć więcej 
Kluczborka .Aktualnie mamy wystaw jubileuszowa związana z naszym regionem i naszym 
miastem. Rada Muzeum  to ciało doradcze.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – zaproponował aby Komisja Kultury, Oświaty Sportu i 
Turystyki   spotkała się z Przedstawicielami Muzeum i omówiła  programy wystaw . 
 
Przewodniczący Komisji –Piotr Sitnik – poinformował ,Ŝe Komisja  w tym roku była w 
Muzeum  i jesteśmy na bieŜąco  jak jest taka potrzeba to chętnie zaprosimy  Radnego  do 
wzięcia udziału w posiedzeniu. 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar - do Rady Muzeum jest zaproponowany Pan Kowalik  jest on 
Kierownikiem  w Maciejowie  jest to Regionalne Muzeum  w którym najwaŜniejsza jest  
wystawa ks. Jana DzierŜona . Tematyka wystaw jest róŜnorodna ,były zbiory mieszkańców 
Gminy ,była wystawa  malarstwo Kobiet ,wystawa Dariusza Jaha    myślę ,Ŝe znanego Panu 
kolegi. Wydaje mi się ,Ŝe pokazywane jest to co w środku a ule dodają muzeum urokowi. 
Wystosowałem  pismo dzisiaj do  Przedsiębiorcy do  którego naleŜy Maciejów  ,Ŝe jesteśmy 
chętni do kupna ze względu na to ,Ŝe moŜe dojść do sprzedaŜy osobie prywatnej  cała historia 
związana z DzierŜonem i pszczołami moŜe  przepaść bezpowrotnie. Czekamy na odpowiedź 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował ,Ŝe  jak się nie myli to jest  druga wystawa 
pracownika Urzędu obecnie  znajduje się wystawa  fotograficzna Macieja Knapy  zapraszamy 
do obejrzenia. 
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Radny Henryk Fraszek- DzierŜon ,pszczoły ,ule  ,wystawy artystyczne itd.  na pewno wielu 
osobom brakuje  dwóch istotnych rzeczy. W Kluczborku zamieszkują i jeszcze Ŝyją waŜne 
osoby z czasów  II Wojny Światowej ,AK osoby, które brały udział w wielu walkach nie jest 
to odnotowane nigdzie szczególnie na kresach  ,  Ŝołnierze wyklęci ,Kluczborczanie albo w 
tej okolicy mieszkające osoby – im skromny kącik moim zdaniem by się naleŜał to nie jest 
upamiętnione .Było tu  kilka katowni były Sowieckie Niemieckie i Polskie  nie jest to nigdzie 
wyeksponowane powinno  to być jakoś zebrane   historycznie. Dla mieszkańców  ,którzy Ŝyli  
pracowali był  przemysł róŜnego rodzaju zakłady Tartak ,Garbarnia ,Betoniarnia .Mleczarnia  
tej historii nie ma nigdzie zebranej w całości  ile osób ,w jakich latach istniał zakład ,  
„Famak „ma tez np. bogata  historie   bo to jest region  ile razy  moŜna oglądać DzierŜona. 
Kluczbork zamieszkuje wiele osób wypędzonych  z terenów wschodnich  i teŜ warto byłoby 
odnotować  ile osób przyjechało ,kiedy w jakim roku jakim transportem z jakiej 
miejscowości. Taka informacja wystawa spowodowałaby gigantyczny wzrost biletów. 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał  treść projektu 
uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr  XLIX/531/14 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia stanowiska popierającego działania mające na celu 
zahamowanie wypływu  środków finansowych wypracowanych w regionie do budŜetu 
centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, do tego projektu 
uchwały  nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad poddał treść projektu 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  
uchwała została podjęta i nadano jej Nr  XLIX/532/14 
 
 
d/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy 
Kluczborka rok 2013, do tego projektu uchwały  nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Obrad poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 
21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIX/533/14 
 
e/Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu, do tego projektu uchwały  
nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad poddał treść projektu pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr  XLIX/534/14 
 
f/Projekt uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości, do tego projektu uchwały  nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad poddał treść projektu pod głosowanie 
i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr  XLIX/535/14 
 
g/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt 
dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat do tego projektu 
uchwały  nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad poddał treść projektu 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  
uchwała została podjęta i nadano jej Nr  XLIX/536/14 
 
h/Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków do tego 
projektu uchwały  nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad poddał treść 
projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr  XLIX/537/14 
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i/ Projekt uchwały w sprawie  zmiany  w wieloletniej prognozie finansowej do tego projektu 
uchwały  nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad poddał treść projektu 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  
uchwała została podjęta i nadano jej Nr  XLIX/538/14 
 
j/ Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego do tego 
projektu uchwały  nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad poddał treść 
projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr  XLIX/539/14 
 
 
 
Sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie    
miasta i gminy Kluczbork 
 
Sprawozdanie  przedstawił Komendant Powiatowej Policji  w Kluczborku   
podinsp. Wojciech AUGUSTYNEK 
 
( Sprawozdanie w załączeniu  do protokołu ) 
  
Radny Henryk Fraszek – zapytał  jak wygląda z punktu wiedzenia Pana czy policji 
współpraca z Gminą  czy jesteśmy w stanie podjąć jakieś czynności ,Ŝeby były dla was 
pomocne i dopuszczalne w sensie realizmu. 
 
 
Komendant Powiatowej Policji  podinsp. Wojciech Augustynek – współpraca z Gmina układa się 
wzorowo  - wspólne słuŜby ze StraŜą Miejską  otrzymujemy środki na słuŜby  ponadnormatywne 
są one wydawane właściwie  na policjanta  nie na paliwo. 
 
Radny Henryk Fraszek –czy w Pana ocenie  współpraca z Gmina czy StraŜą Miejską jest 
modelowa czy trzeba poprawić coś w tym zakresie. 
 
Komendant Powiatowej Policji  podinsp. Wojciech Augustynek- współpraca układa się poprawnie 
są wspólne  patrole ( miejsca zagroŜone ) nigdy nie jest tak ,Ŝeby nie mogło być lepiej. 
 
Radny Henryk Fraszek – które ze zdarzeń polegających na dewastacji   maja miejsce w 
monitorowanych strefach np. w Rynku zniszczone są  rynny  czy  lampy w parku … czy 
monitoring pozwolił na to ,Ŝe sprawcy zostali ustaleni i ponieśli konsekwencje .. to jest ten 
charakter zdarzeń jak uszkodzone  połamane ławki .. tutaj nie ma strat  wielkich ale jest to 
uciąŜliwe czy osoby takie zostały zatrzymane  czy postawiono zarzuty ..jak wykrywacie  
i czy doszło do tego ,ze musieli pokryć straty które wyrządzili. 
 
Komendant Powiatowej Policji  podinsp. Wojciech Augustynek- w kilku przypadkach udało się 
ustalić sprawców uszkodzenia mienia  czy wybryków chuligańskich. Do Policji naleŜy  zatrzymanie  
sprawcy i skierowanie do Sądu  czy  Prokuratury  na tym się nasza rolo kończy  zwrotnej informacji 
nie mamy. 
 
Radny Piotr Rewienko –zapytał w związku z miejscami newralgicznymi  ile takich miejsc jest 
czy mnoŜna te miejsca wskazać  i  czy tam są potrzebne punkty świetlne, monitoring co 
Gmina moŜe zrobić aby był bezpiecznie. 
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Komendant Powiatowej Policji  podinsp. Wojciech Augustynek-  newralgiczne miejsca to  
ul. Grunwaldzka  , Osiedle Ossowskiego,   być moŜe  tam naleŜałoby zamonitować  jesteśmy  tam 
bardzo często. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  podziękował za   sprawozdanie  i wzięcie udziału w Sesji 
RM 
 
Prezentacja multimedialna Planu Rozwoju Biblioteki na lata 2014-2016 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o  zabranie głosu  i przedstawienie  Planu Rozwoju 
Biblioteki na lata 2014-2016  Panią  Marie Filecką Dyrektora Biblioteki Miejskiej i Gminnej  
w Kluczborku  
 
Prezentacja w załączeniu do protokołu. 
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
 
-odpowiedzi na zadane zapytania będą udzielone na piśmie. 
 
 
 
Do punktu 5porządku obrad 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od 15.05.2014r.- do 12.06.2014r. 
Na posiedzeniu w dniu 23  czerwca  2014 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania   
z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił  Burmistrz Miasta Jarosław Kielar                                    
w następujących sprawach :     
 
B-1-umowa-Andrzej Wolny Zakład Usług Melioracyjnych –wykonanie bieŜącej  konserwacji 
składowiska odpadów w Gotartowie, 
B-2- umowa - Zakład Budownictwa InŜynieryjnego –wykonanie bieŜącej     
 konserwacji składowiska odpadów w Gotartowie, 
B-11-umowa-uŜyczenie bezpłatnie pomieszczenia biurowego dla Stowarzyszenia Obszaru 
Funkcjonalnego,  
B-15 - umowa uŜyczenia bezpłatnego  części lokalu przy ul. Chopina,  
B-16-umowa-INNPACT sp.zo.o Wrocław –optymalizacja kosztów usług dystrybucyjnych 
energii  elektrycznej , 
B-21- umowa Tomasz Trzaskowski  Przedsiębiorstwo Produkcyjno „Tombud”- budowa drogi 
dojazdowej w Kuniowie, 
B-23-umowa-AMB Mistral Roboty Ziemne Sp.zo.o –przebudowa                      ul. Młyńskiej. 
 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie pozytywnie  przyjęła w/w sprawozdanie. 
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                                                                                     Przewodniczący Komisji                                                                        
 
                                                                                         Janusz Hrynyszyn 
 
 
                                                       
-dyskusja 
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu. 
-przyjęcie sprawozdania 
Obecnych na Sali obrad 15  radnych  
 
W związku z tym ,Ŝe nikt z Radnych więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Obrad poddał 
pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Burmistrza za okres miedzy sesjami  
i w wyniku głosowania głosami 15 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało 
przyjęte jednogłośnie pozytywnie. 
 
Do punktu 6porządku obrad 
Wolne wnioski i zapytania 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia –przedstawił Radzie Miejskiej  : 
 
-informacja na temat spotkania w dniu 1 lipca 2014r  o godz: 16.00 w Urzędzie Miejskim w 
Kluczborku w sprawie uciąŜliwości powodowanych przez urządzenie Pegasus znajdujące się 
na terenie  firmy P.V.PREFABET Kluczbork S.A. ul. Kościuszki 33 Kluczbork 
 
-wpłynął wniosek  Pana Leszka KrzyŜanowskiego  w sprawie  podjęcia uchwały w której 
zawarta zostanie szeroka kampania edukacyjna adresowana do młodzieŜy  i mieszkańców na 
terenie  naszego miasta związana z upamiętnieniem setnej rocznicy szarŜy pod Rokitną ,która 
miała miejsce w dniu 13 czerwca 1915 roku. Proponowana kapania rozpocząć się moŜe w 
roku  szkolnym 2014/2015  - pismo przekazuję  do zaopiniowana   na Komisję RM celem  
wypracowania opinii. 
 
 
-pismo Burmistrza Miasta Radzionków skierowane do Przewodniczącego Rady i do 
Burmistrza Miasta Kluczborka  wraz z opinią  Muzeum im. Jana DzierŜona   w sprawie  
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945  kieruję  na Komisję RM 
celem zaopiniowania. 
 
-pismo (odpowiedz) dla   Pana  Jerzego Przybył  informuję Ŝe po rozmowie ,oraz 
przeprowadzonej  wizji lokalne  w sprawie zainstalowania w drzwiach pokojowych nowego 
zamku zostanie  przekazany do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku. 
 
- pismo (wniosek ) Pani Barbary Stiller  w sprawie  przydziału lokalu  mieszkalnego  sprawę 
skierowano  do  rozpatrzenia przez Społeczną  Komisję Mieszkaniową  przy MZOK w 
Kluczborku . 
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Do punktu 6 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 16.00 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 

 
 
 
 
 
 
 


