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PROTOKÓŁ Nr LII/2014  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu  
30 września  2014r.Na ogólną liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 21 radnych .Ponadto w 
sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar  , przedstawiciele 
Administracji Samorządowej. 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. 
 
Inwestycje unijne –w spółce „Hydrokom” 
 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
  Opinie Komisji 
a/ określenia wysokości stawek opłaty targowej, 
b/ nabycia nieruchomości w formie darowizny, 
c/ wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów    
     prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork, 
d/ zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów   
     zainwestowanych wsi Gotartów, 
e/ uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   
    miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna ,Ligota Górna i Ligota Zamecka              
    w  zakresie wsi Ligota Dolna, 
f/ zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów    
    zainwestowanych  wsi Borkowice, 
g/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta    
     Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna ,Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie   
     wsi Ligota Górna i Ligota Zamecka część północna, 
h/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków  i rozchodów 
i/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
j/zmiany uchwały Nr XXXVI/458/09 Rady Miejskiej w Kluczborku  w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego. 
 
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
 
5.Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2014r. 
    - dyskusja 
    - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 
    - przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2014r. 
 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
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-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 19 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 19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
protokół został przyjęty.  
 
d)Informacja  Przewodniczącego Rady o działaniach  między sesjami. 
 
 
W dniu 24 września 2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  
i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była analiza projektów uchwał i wykonania budŜetu  za I półrocze 
2014r.                   
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta.          
 
W  dniu 25 września  2014 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał i wykonania budŜetu  za I półrocze 
2014r.                    
W posiedzeniu uczestniczyli  Burmistrz Miasta. 
 
W dniu 24 września  2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich   
i Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i wykonania budŜetu  za I półrocze 
2014r.                    
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta.  
 
 
W dniu 29 września   2014r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i wykonania budŜetu  za I półrocze 
2014r.                   
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W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i  Skarbnik Gminy.  
 
 
W dniu 26 września  2014r. posiedzenia  odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzeń   była  analiza  sprawozdania z działalności Burmistrza  i wykonania 
budŜetu za I półrocze 2014r.                   
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy. 
  
 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu 
 
 Inwestycje unijne –w spółce „Hydrokom” przedstawił Prezes Hydrokomu” 
 Pan  Artur Witek – prezentacja multimedialna  
 
Zadania które przedstawił p. Prezes  maja duŜy wpływ na  taryfę i  na cenę metra 
sześciennego   wody i ścieków – prawdopodobny wzrost ceny  moŜe być na poziomie 15-20 
%  w stosunku do tego poziomu ,które mamy. Wydaje się przy tak duŜych inwestycjach i 
majątku firmy jest to dość rozsądna cena. 
Po dokonanej prezentacji nikt z Radnych nie zabrał głosu. 
 
 
Do punktu 3 porządku obrad  
podjęcie uchwał 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii 
do projektów uchwał. 
Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej i Ochrony 
Środowiska  
          Na posiedzeniu w dniu 25 września  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 24 września  2014r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie  zaopiniowała przygotowane projekty uchwały. 
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki 
            Na posiedzeniu w dniu 24 września   2014r. analizując materiały  na sesję Komisja   
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący Komisji    Piotr Sitnik 
Opinia  Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
             Na posiedzeniu w dniu  29 września 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: 
 
Obecnych na sali obrad 21 radnych 
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a/ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, do tego projektu 
uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał w/w 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za ,1 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LII/555/14 
 
 
b/Projekt  uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości w formie darowizny, do tego projektu 
uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał w/w 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LII/556/14 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych 
dla podmiotów  prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork, 
nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał w/w projekt 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr LII/557/14 
 
d/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenów  zainwestowanych wsi Gotartów, nikt z  radnych nie wniósł uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał w/w projekt pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr LII/558/14 
 
e/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna ,Ligota Górna i Ligota Zamecka              
w  zakresie wsi Ligota Dolna, nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej  poddał w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 
przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LII/559/14 
 
 
f/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenów zainwestowanych  wsi Borkowice, nikt z  radnych nie wniósł uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał w/w projekt pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr LII/560/14 
 
g/Projekt uchwały w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna ,Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie  wsi 
Ligota Górna i Ligota Zamecka część północna, nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr 
LII/561/14 
 
h/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków  i 
rozchodów nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał 
w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LII/562/14 
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i/Projekt uchwały  w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, nikt z  radnych 
nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał w/w projekt pod głosowanie i 
w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr LII/563/14 
 
j/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/458/09 Rady Miejskiej w 
Kluczborku  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
Burmistrz Jarosław Kielar wyjaśnił  a mianowicie  -mięliśmy wprowadzony  harmonogramu 
spłat sprawa dotyczy okresu nagłej choroby p. Skarbnik Ewy Wasilewskiej  zostało to 
nieopatrzone –jest to naprawienie tego co być nie powinno. Ten harmonogram funkcjonuje od 
ponad roku.  Nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał 
w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LII/564/14 
 
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
W tym punkcie  nie zabrano głosu 
 
 
Do punktu 5porządku obrad 
 
Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2014r. 
    
    - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
    - dyskusja  
 
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji  
 
    - przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2014r. 
W wyniku glosowania 20 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się Radni przyjęli w/w 
sprawozdanie. 
 
 
 
Do punktu 6porządku obrad 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
-dyskusja 
-przyjęcie sprawozdania. 
                                                                                                                                                                                  
 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od  22.08.2014r.- do 19.09.2014r. 
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Na posiedzeniu w dniu 26  września 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 Krzysztof Pietrzykowski - obsługa sprzętu nagłaśniającego podczas DoŜynek 
Gminnych, 
B-15 - aneks do  umowy – Krzysztof Pietrzykowski - obsługa sprzętu nagłaśniającego 
podczas DoŜynek Gminnych, 
B-4 – umowa - Joachim Kostorz Zakład Budownictwa InŜynieryjnego  –wykonanie remontu 
rowu szczegółowego  R- K w Kluczborku,  
B-5 – umowa - Andrzej Wolny Zakład Usług Melioracyjnych „ Mel-Kan”- konserwacja 
rowów szczegółowych R-k i R Ł1 w Kluczborku, 
B-8 - umowa – Miejski Klub Sportowy –wsparcie realizacji zadań  w zakresie tworzenia 
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kluczbork. 
 
 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie pozytywnie  przyjęła w/w sprawozdanie.       
Przewodniczący Komisji                                                                                                                                       
Janusz Hrynyszyn 
 
W związku z tym ,Ŝe nikt z Radnych nie zabrał głosu Przewodniczący Obrad poddał pod 
głosowanie przyjęcie sprawozdania Burmistrza za okres miedzy sesjami  
i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało 
przyjęte jednogłośnie pozytywnie. 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Wolne wnioski ,zapytania  i informacje. 
Wpłynęło pismo Pana Romana Brzezińskiego  w sprawie umorzenia zaległości czynszowych  
Burmistrz  Jarosław Kielar – p. Brzeziński  ma ponad 90 lat   i spłaca zadłuŜenie  czynszowe 
w  wyniku spisanego porozumienia. DłuŜników w Gminie Kluczbork jest  o wiele więcej  
JeŜeli zdarzyłoby się ,Ŝe spłaci naleŜność główna  - to moŜna się zastanowić – decyzja nie 
moŜe być jednostkowa  nikt tego Pana nie wyrzuci z mieszkania. Umorzenia wpływają  
negatywnie na  płacenie czynszu. MoŜliwości są róŜne jeśli kogoś nie stać jest dodatek 
mieszkaniowy  ,który przy określonych warunkach jest płacony. Taka jest propozycja ,Ŝeby 
pozostawić w  stanie takim jak jest. 
 
Pismo p. BoŜeny Gryglewicz w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego  kieruje  do  
p. Leszka Skulskiego celem przygotowania uzasadnienia i odpowiedzi  na komisje RM do 
dyskusji.  
 
Burmistrz Miasta Radzionków  w swoim piśmie  skierowanym    do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej informuje ,ze nie posiada  imiennych list deportowanych. Listy gromadzi katowicki 
oddział IPN  z którym  radzionkowski samorząd współpracuje. 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar- sprawa Tartaku -  musimy wpłacić  w ciągu 2 tygodni   pieniądze 
do sądu sprawa została  rozstrzygnięta na nasza korzyść. 
-wymiana oświetlenia na ledowe   wczorajsza propozycja na komisji BudŜetu. 
Gmina dość istotne poczynania w tym temacie zrobiła – dla inwestycji kluczborskiej  jest to 
nie bardzo opłacalne Koszt oświetlenia to 1.256.000 zł  w tym roku na zbicie energii płacimy 
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500.000 ,-zł – usługi produkcyjne 304.000,-zł – utrzymanie oświetlenia 446.000,zł – lamp 
oświetleniowych -3.770,00 szt. –wynegocjowane zostało utrzymanie jednego punktu na 
17,80zł koszty utrzymanie oświetlenia. Koszty utrzymania i wymiana słupów to 461,000 zł na 
przyszły rok. Gdybyśmy wymieniali oświetlenie na Ledy  - to 1600,00zł a 2.600,00zł  mnoŜąc 
przez ilość opraw to  najtańszych 6.000.000 zł do  prawie 10.000.000 zł  wymiana całości. 
Oszczędność energetyczna to 35%    w sumie oszczędności roczne  przy wymianie   to 
259.000,00zł  - Ŝeby nam się  to zwróciło to za 23 lata. 
śeby móc się starać o dotacje  musieliśmy mieć oszczędność  40% oszczędności –a koszt 
inwestycji  był 5,5 mln zł .Kolejne inwestycje  będą robione w nowej technologii trzeba się 
zastanowić nad zmiana  całkowitą. Temat nie jest zamknięty. Małymi krokami będzie 
wchodzić w oświetlenie ledowe 
 
Radny Jan Myślecki – wniosek ten był tez w  sprawie oświetlenia  cmentarza. 
Burmistrz Jarosław Kielar -  ta inwestycja jest po przetargu i zostało juŜ oświetlenie 
wykonane. 
 
Radny Henryk Fraszek – jaka jest średnia moc  przy  tym samym natęŜeniu naświetlenia 
oszczędnego a tego  ledowego moc ile wat? 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar mam opracowanie proszę się zapoznać u p. KręŜel. 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia   
zamknął obrady sesji o godz.: 15.15 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


