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PROTOKÓŁ Nr LIV/2014  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 5 listopada  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.:15.00 
Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał Obecnych na Sali Obrad  na ostatnie sesji Rady 
Miejskiej w Kluczborku Kadencji 2010-2014 poprosił o powstanie : 
Poczet Sztandarowy Sztandar Wprowadzić. 
Poczet Sztandarowy wprowadził Sztandar Gminy na salę obrad . 
 
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.Podjęcie uchwały w sprawie: 
  Opinia Komisji 
a/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków.  
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
5.Informacja na temat złoŜonych oświadczeń majątkowych. 
6. Wolne wnioski, zapytania  i informacje.  
7. 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 21 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 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
protokół został przyjęty.  
 
d)Informacja  Przewodniczącego Rady o działaniach  między sesjami. 
 
W dniu 5 listopada  2014r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego  
i Gospodarki Miejskiej. 
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Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Skarbnik. 
 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu 
 
Do punktu 3 porządku obrad  
podjęcie uchwał 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii 
do projektu uchwały 
 
Opinia  Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu 5 listopada  2014r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowany projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz  Kędzia przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały a mianowicie: 
 
Obecnych na sali obrad 21 radnych 
 
a/ Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków  do tego 
projektu uchwały nikt z radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia 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 LIV/580/14 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
W tym punkcie  nie zabrano głosu 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Informacja na  temat złoŜonych oświadczeń majątkowych za 2013 
Informacje  przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej  - w załączeniu do protokołu  
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Wolne wnioski ,zapytania  i informacje. 
 
W tym  punkcie głos zabrał Radny Piotr Rewienko  - po święcie Wszystkich Świętych – 
parking  ten bez kostki koło cmentarza ma przejście   -  nie ma przejęcia dla pieszych  jest to 
niebezpieczne dla osób starszych czy dzieci.  
Burmistrz Jarosław  Kielar – wniosek słuszny  poinformował ,Ŝe moŜe być problem z 
generalna dyrekcją   sprawdzimy nie ma problemu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
-  w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informacje  o stanie realizacji  zadań oświatowych w 
Gminie Kluczbork w roku szkolnym 2013/2014 
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-Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński  - w związku z upływająca kadencją składam 
serdeczne podziękowania Radzie i Radnym za konstruktywna współpracę w minionych 
czterech latach  (List w załączeniu do protokołu)  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  podziękował  wszystkim i kaŜdemu z osobna 
za 4 lata współpracy , Sołtysom za  współprace spotkania na konwencie , Naczelnikom, 
Kierownikom i pracownikom Urzędu Miejskiego. W imieniu całej Rady  dziękuje  obsłudze  
Rady Miejskiej .Dziękuję moim zastępcom z współprace  oraz Burmistrzom. 
A wam wszystkim  Ŝyczę  powodzenia  16 listopada . Dziękuję za współprace  tym którzy juŜ 
nie ubiegają się o mandat Radnego. 
 
Radna Ewa Olech –  na koniec chciałam złoŜyć wniosek  -  wykonuje zawód  związany ze 
zdrowiem  i mam moŜliwość rozmawiania z ludźmi z obserwacji i ich zachowań mam taka 
prośbę o podjecie kroków w celu stworzenia  jakiegoś ośrodka miejsca ,klubu ,kawiarni 
miejsca gdzie będą spotykać się mieszkańcy  naszego miasta i okolic z osobami które zajmują 
się problemem zdrowego Ŝycia opartego na jedności człowieka z natura , taka medycyna 
nazywa się holistyczna  bo obejmuje człowieka całościowo jego ciało i jego umysł i dusze  
Jest ona podstawą  stworzenia zdrowego Ŝycia   tak naprawdę kiedy duch jest zdrowy to 
zdrowe jest ciało. Za swoje zdrowie i za szacunek dla samego siebie odpowiada kaŜdy sam 
Wystarczy  to ludziom uświadomić  nauczyć zatrzymania się relaksacji  dlatego utworzenie 
takiego miejsca ma głęboki sens. Pięknie powiedział Dalajlama  co takiego w człowieku go 
zadziwia – sam człowiek poniewaŜ poświęca swoje zdrowie by zarabiać pieniądze a potem 
pieniądze  by odzyskać zdrowie  oprócz tego jest bardzo zaniepokojony  swoja przyszłością  
,Ŝe  nie cieszy się z teraźniejszości  a w rezultacie nie Ŝyje ani w przyszłości ani w 
teraźniejszości  Ŝyje tak jakby nigdy nie  miał umrzeć po czym umiera  tak naprawdę nie 
Ŝyjąc. Chciałam  Państwu podziękować z 4 lata wspólnej pracy przeprosić   jeŜeli kogoś 
dotknęłam słowem i Ŝyczę tylko świadomego radosnego Ŝycia bo Ŝycie  zaczyna się  tam  
gdzie kończy się …. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – podziękował  za 4 lata wspólnej pracy – jako jeden z nielicznych 
mogę patrzeć z perspektywy 5 kadencji -  była to kadencja pod względem  rozwoju miasta 
najlepsza. Co zrobiliśmy wspólnie bo tu nie moŜna się dzielić – patrzmy poprzez działania  
-powstał zbiornik , otwarta została  część obwodnicy i następna część jest robiona , potęŜna 
rewitalizacja miasta i parku ,ukończone duŜe inwestycje kanalizacyjne, Kuniów Baków , 
trwają prace kanalizacyjne w Bogacicy i potęŜny projekt oczyszczalni przydomowych i to 
dzięki współpracy Rady i Sołtysów  - na wsiach powstały  nowo wyremontowane świetlice 
,duŜo miejsc rekreacji. Pamiętaliśmy o niepełnosprawnych salka przy Szkole Podstawowej Nr 
5  w Kluczborku oraz  Filia Środowiskowego Domu  w Kuniowie. To są pomniki ,które 
pozostają i świadczą ,Ŝe pomagamy wszystkim  nasze przedszkola i szkoły  pracują w bardzo 
dobrych warunkach .Nie zapomnieliśmy o rodzinach ,emerytach jesteśmy Gmina która 
stworzyła programy dla  rodzin wielodzietnych   dla osób starszych – wprowadziliśmy   
tele-opiekę .Wprowadziliśmy  szczepionki   dla 6 -latków oraz dziewczynek w  wieku 13 lat. 
Udało nam się poszerzyć strefę ekonomiczna  … juŜ w następnej kadencji 3 zakłady nowe 
powstaną. Bardzo się cieszę ,Ŝe taki zakład  jak „Famak „  który miał potęŜne trudności   
Gmina go wspierała,  dzisiaj będzie on producentem potęŜnych maszyn dla elektrowni Opole 
i Kozienice i wiadomo ,ze przez najbliŜsze lata nie będzie z tym zakładem problemu. 
UwaŜam ,Ŝe to co wspólnie zrobiliśmy  to zrobiliśmy duŜo  jest to widoczne. Dziękuję 
wszystkim za współprace ,dziękuję Sołtysom choć nie zawsze wszystkich  zadowoliliśmy.  
Szanowni Państwu w imieniu nas wszystkich  chciałbym Państwu  symbolicznie podziękować   
listami oraz zdjęciami które ,Ŝeśmy wspólnie wykonywali oraz drobnymi upominkami. 
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Burmistrz Jarosław Kielar ,Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia ,Z-ca Burmistrza  
Andrzej Nowak  wręczyli  podziękowania  Radnym  kadencji 2010-2014 
Po zakończeniu wręczenia  podziękowań Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o 
powstanie : Poczet  Sztandarowy  Sztandar  Wyprowadzić 
Poczet Sztandarowy wyprowadził Sztandar Gminy Kluczbork.  
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia   
zamknął obrady sesji o godz.: 15.30 
 
                                                                                                    

                                                                                              Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 

 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 

 
 
 
 
 
 


