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Protokół  Nr IX/2015 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
29 kwietnia 2015 roku. 
 
W sesji wzięło udział 20  radnych. Nieobecny na sesji  był Radny  Jacek Lech  
lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: ,Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar,  Z-ca 
Burmistrza Andrzej Nowak, Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy, 
Radca Prawny Urzędu Miejskiego ,Dyrektorzy Jednostek Gminnych , Sołtysi wsi. 
 
Obrady rozpoczęto o godz.:16:15 
 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzednich  sesji -26 marca i 2 kwietnia 2015 r. 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 
2.Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
  Opinia Komisji 
a/ zamiany nieruchomości, 
b/ umorzenia wierzytelności, 
c/ przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury                       
     w Kluczborku, 
d/ przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana DzierŜona                            
    w Kluczborku, 
e / przyjęcia sprawozdania finansowego  Miejskiej i Gminnej Biblioteki     
     Publicznej w  Kluczborku , 
f/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków   
    zagospodarowania miasta i gminy Kluczbork ,   
g/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania    
     przestrzennego miasta Kluczbork część południowa, 
h / przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty    
    budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  
i/  zmiany uchwały Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Kluczborku  z dnia 26 marca   
    2015r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie   
     lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  
j / zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
k/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,  
l/  wyraŜenia zgody na włączenie  w granice  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy   
    Ekonomicznej INVEST-PARK", działek o nr 65 ark.m. 3,  115/5 ark.m. 3,   
   115/4 ark.m. 3, 116/2 ark.m. 3, 117/2 ark.m. 3 połoŜonych w Kluczborku. 
m/  wyraŜenia zgody na połączenie spółek 
 
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej, 
-dyskusja, 
-przyjęcie sprawozdania.   
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6. Wolne wnioski i informacje. 
7. Zamknięcie obrad. 
                                           
 
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 Janusz Kędzia stwierdził, Ŝe obecnych na dzisiejszej sesji jest  
19 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 18 radnych 
c)przyjęcie protokołu  26 marca i 2 kwietnia 2015 r. 
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu 26 marca 2015r zatem został on poddany pod 
głosowanie  i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących protokół 
został przyjęty. 
 
Obecnych na sali obrad 19 radnych 
 
Nie wniesiono uwag do protokołu z dnia 2 kwietnia 2015r. został on poddany pod głosowanie  
i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących protokół został przyjęty. 
 
d)informacja Przewodniczącego o działaniach między sesjami. 
 
W dniu 22 października  2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  
i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była analiza projektów uchwał.  
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta, pracownik Ref. Geodezji  i Gospodarki 
Gruntami.         
 
W  dniu 23 października  2014 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, 
Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał.  
W posiedzeniu uczestniczyli  Burmistrz Miasta pracownik Ref. Geodezji  i Gospodarki 
Gruntami.         
 
W dniu 22 października  2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich   
i Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i spotkanie z Komendantem Gminnym 
Ochrony PrzeciwpoŜarowej. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, pracownik Ref. Geodezji i Gospodarki 
Gruntami i  Komendant Gminnym Ochrony PrzeciwpoŜarowej.  
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W dniu 27 października   2014r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i analiza odbierania prac i robót  
na terenie gminy. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Skarbnik i pracownik Ref. Geodezji  
i Gospodarki Gruntami 
 
 
W dniu 27 października  2014r. posiedzenia  odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzeń   była  analiza  sprawozdania z działalności Burmistrza  i kontrola 
zadania „ Budowa kanalizacji w Bogacicy”.                   
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Naczelnik Wydz. Gospodarki Miejskiej. 
  
 
 
 
 
 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
W tym punkcie nikt z Radnych nie  zabrał głosu. 
 
Do punktu 3 porządku obrad 
Opinie Komisji 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia poprosił o odczytanie  opinii Komisji: 
 
Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
Na posiedzeniu w dniu 22 października   2014r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie  zaopiniowała przygotowane projekty uchwały. 
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
 
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki   
Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia  2015r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik       
                                          
Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej   i Ochrony Środowiska  
Na posiedzeniu w dniu 23 października 2014r. analizując materiały na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.   
Przewodniczący Komisji   Tadeusz Doliński 
 
Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia   2015r. analizując materiały  na sesję Komisja  
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 



 4 

Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
 
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do  podjęcia uchwał a 
mianowicie : 
 
a/ Projekt uchwały w sprawie  zamiany nieruchomości, do tego projektu Radni nie wnieśli 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod głosowanie i  w 
wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeci,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr IX/68/15  
 
b/Projekt uchwały w sprawie  umorzenia wierzytelności, do tego projektu Radni nie wnieśli 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod głosowanie i  w 
wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr IX/69/15  
 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu 
Kultury  w Kluczborku, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 19 
za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr IX/70/15  
 
 
d/ Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana 
DzierŜona w Kluczborku, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 19 
za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr IX/71/15  
 
 
e / Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego  Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w  Kluczborku , do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod głosowanie i  w wyniku 
głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr IX/72/15  
 
Obecnych na sali obrad 20 radnych 
 
f/Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Kluczbork ,  w tym punkcie  porządku obrad 
głos zabrał Burmistrz Jarosław Kielar  - ze względu  na to ,Ŝe Polskie Młyny nie domówiły 
się z  prywatnym właścicielem działki  o nr 116 /2  i w tej uchwale będzie pomniejszona  
zmiana w planie  - nie ma zgody właściciela działki i jest ona nie potrzebna do realizacji 
inwestycji i to automatem będzie  zmienione w  uchwale „m”- nr tej działki zostanie 
wykreślony. Do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  
poddał projekt uchwały pod głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr IX/73/15  
 
 
g/Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania   przestrzennego miasta Kluczbork część południowa, Przewodniczący 
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Rady Miejskiej  poinformował Radnych ,Ŝe na Komisji BudŜetu Radny Krzysztof 
Lewandowski złoŜył wniosek z zapisem do protokołu  odnośnie projektu uchwały. 
Radny Krzysztof Lewandowski – podkreślił ,Ŝe  wniosek sprowadza się do tego aby  
powierzchnie geologicznie  czynna  pod budowę domu pomocy społecznej z pobytem stałym 
dziennym i  opieką paliatywna z wielkości 40%  zaopiniowała Komisja Urbanistyczna w 
moim subiektywnym odczuciu  podział 40 na  40 powierzchni geologicznie czynnej i 
zabudowanej jest ….. Przewodniczący Obrad  podkreślił ,Ŝe chodzi o to aby mieszkańców nie 
zalewało. Do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  
poddał projekt uchwały pod głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr IX/74/15  
 
 
h / Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty   budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu Radni 
nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod 
głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr IX/75/15  
 
 
i/ Projekt uchwały w  sprawie  zmiany uchwały Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Kluczborku  z 
dnia 26 marca   2015r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie   
 lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu Radni 
nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod 
głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr IX/76/15  
 
 
j /Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 
projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt 
uchwały pod głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr IX/77/15  
 
 
k/Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 
Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod 
głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr IX/78/15  
 
 
l/ Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na włączenie  w granice  Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy  Ekonomicznej INVEST-PARK", działek o nr 65 ark.m. 3,  115/5 ark.m. 
3, 115/4 ark.m. 3, 117/2 ark.m. 3 połoŜonych w Kluczborku. Burmistrz Jarosław Kielar  
poprosił Radnych o wykreślenie działki nr 116/2 do tego projektu Radni nie wnieśli uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod głosowanie i  w wyniku 
głosowania głosami 20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr IX/79/15  
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m/Projekt uchwały w sprawie   wyraŜenia zgody na połączenie spółek . W temacie głos 
zabrał Burmistrz Miasta Kluczborka informując ,Ŝe Rada Miejska w Byczynie podjęła  
uchwałę w sprawie  połączenia spółek głosami 13 za, 2 przeciw ,0 wstrzymujących się. 
Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod 
głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 18 za ,1 przeciw,1 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr IX/80/15  
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
 
W tym punkcie nikt z Radnych nie  zabrał głosu  
 
Do punktu 5 porządku obrad 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
-dyskusja 
-przyjęcie sprawozdania. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie opinii Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej  Janusza Kallusa. 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od  14.03. 2015r.- do 16.04.2015r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia  2015 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 
działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
Wyjaśnienia  do sprawozdania  
 
B-3 - umowa – Firma Frajda Sc Fabian A.Giza  Radawiec DuŜy –       
         zagospodarowanie terenów zielonych we wsi BaŜany  - zakup urządzeń    
         zabawowych,- huśtawka podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, pajęczyna i ławka  
B-5 -umowa Marian Janas Zarząd Usługowo-Handlowy „Instal „Praszka  
         Budowa oświetlenia ul. Rodakowskiego  - 5 słupów x 5 opraw ,obsługa geodezyjna  
         fundamenty pod słupy, kable   
B-6 - umowa – Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki „EMAUS”  Kluczbork  
B-8 - umowa – Planes Architektura Opole  -Rozbudowa Krytej Pływalni w Kluczborku – 
          projekt i wykonana koncepcja  
B-14- umowa –Firma BO-BRUK Tadeusz Bortniak –remont nawierzchni przy   
          świetlicy wiejskiej w Borkowicach - 70 m2 rozkruszenie starej nawierzchni betonowej  
           i remont 145 m2  
B-50 - umowa –DPJ Modernisty Dawid Jurczyk –Rozbiórka murowanego   
           komina ceglanego oraz spryzmowanie gruzu na terenie byłego Zakładu    
           Przemysłu Drzewnego w Kluczborku, 
B-65 - umowa Firma CROQUET Sp.zo.o  Szczodre ul. Trzebnicka zakup,      
           dostawa i montaŜ urządzeń zabawowych przy Publicznym Przedszkolu 
           w Łowkowicach.  
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie pozytywnie  przyjęła w/w sprawozdanie.                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                     
-dyskusja  
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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 6 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz  Kędzia  - przedstawił  pisma :  
- Sprawozdanie  z realizacji Programu Współpracy Gminy Kluczbork z Organizacjami     
   Pozarządowymi w roku 2014  - do zapoznania się  w Biurze Rady Miejskiej 
-Państwa  Teresy i Jerzego Przybył  w sprawie  remontu mieszkania  pismo przekazuję do 
Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku  
celem rozpatrzenia.  
 
-Pismo Pana   Damiana  Sitarz  w sprawie  remontu mieszkania  pismo przekazuję do 
Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku celem rozpatrzenia.  
 
- Ocena zasobów pomocy społecznej  na  rok 2014 dla  gminy Kluczbork – do zapoznania się 
w Biurze Rady Miejskiej. 
- pismo Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Damrota 14  w Kluczborku -  w sprawie dotacji  na 
remont elewacji szczytowych budynku – przygotowano odpowiedź – „ze względu na 
ograniczone środki finansowe w budŜecie gminy na 2015r  brak jest moŜliwości przyznania  
dotacji na remont w/w budynku. Proszę o złoŜenie wniosku o przyznanie dotacji na  rok 
2016r. 
 
- wpłynął obywatelski projekt  uchwały  w sprawie likwidacji StraŜy Miejskiej  w Kluczborku  
Zgodnie z procedura powinniśmy wystąpić  o opinie  w tej sprawie do Komendanta 
Wojewódzkiej Policji  zatem poddaje pod  głosowanie  wniosek w sprawie  wystąpienia do 
Komendanta Wojewódzkiej Policji o opinie  20 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poinformował, Ŝe w związku  z  otrzymanymi  
przez  Radnych materiałami  miesiąc temu  dotyczącymi  BudŜetu Obywatelskiego   celem 
zapoznania i  wypracowania wniosków naleŜy powołać zespół  Konsultacyjny w sprawie  
BudŜetu Obywatelskiego  proponuje do zespołu Radnego Krzysztofa Lewandowskiego – 
wyraził zgodę , Radnego Jarosława Przybyła- wyraził zgodę, Radnego Zdzisława Pięcha- 
wyraził zgodę  zatem  Przewodniczący Obrad poddał kandydatury  pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami 17 za, 0 przeciw 3 wstrzymujących się  zespół Radnych został 
powołany  w w/w składzie. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – poinformował : 
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego - na dzisiejszej sesji została podjęta 
uchwała w sprawie Studium na teren przy młynie chcemy aby równolegle przebiegała takŜe 
zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego  zatem proszę o zwołanie 15 min  sesji na 
poniedziałek w sprawie podjęcia  uchwały. 
- zapraszam na obchody związane  na wyścig kolarski ,obchody  związane ze świętem  3 maja 
,na obchody  25 -lecia  Samorządu oraz na  Finał Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego 
odbywającego się w  hali OSiR-u. 
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- w piątek zakończona została procedura związana  ze sprzedaŜą terenu ( ostatnia działka na 
strefie  ekonomicznej )  akt  notarialny  na 19 maja br. pod firmę  CEDROB S.A. 
-otrzymaliśmy zgodę Wojewody na przekształcenie  wieczystego uŜytkowania  Tartaku na 
własność i po tym przekształceniu będziemy starać się o  przyjęciu terenu do strefy 
ekonomicznej. Są to bardzo istotne sprawy dla  rozwoju naszej Gminy. Dobiega końca 
procedura przyjęcia Hotelu Nefryt  w tej chwili  będzie zapłata podatku od nieruchomości a 
nie wpłata.  
Obyło się spotkanie  z właścicielami Hotelu „STOBRAWA’ będzie on wystawiony na 
sprzedaŜ. 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Zamknięcie obrad . 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 17,00 

                                                                            Przewodniczący 
                                                                                Rady Miejskiej w Kluczborku 

 
                                                                                                      Janusz Kędzia 
 
 
 
 
 
Protokółowała 
B.Maj 


