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Protokół  Nr X/2015 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
4 maja 2015 roku. 
 
W sesji wzięło udział 18  radnych. Nieobecny na sesji  był Radny  Jacek Lech ,Kazimierz 
Kołosowski oraz Piotr Sitnik lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: ,Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar,  Z-ca 
Burmistrza Andrzej Nowak, Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy,  
 
Obrady rozpoczęto o godz.:15.30 
 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
 
2.Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
  a) przystąpienia do sporządzenia   zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
      przestrzennego miasta Kluczborka część południowa . 
 
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
5. Wolne wnioski i informacje. 
6. 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 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
W tym punkcie nikt z Radnych nie  zabrał głosu. 
 
Do punktu 3 porządku obrad 
Podjęcie uchwały w sprawie: 
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  a)Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia   zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część południowa . Burmistrz Jarosław 
Kielar przypomniał ,Ŝe na poprzedniej sesji podjęto uchwalę o zmianie w studium  dotyczy to 
młyna działki  gminnej koło młyna została wykreślona działka  prywatna  poniewaŜ 
właściciele  nie doszli do porozumienia z osoba prywatna . Uchwała jest  po to aby 
równolegle dokonywać zmiany.  
Radny  Zdzisław Pięch zapytał   ile to moŜe  potrwać  cała procedura zmian. 
Burmistrz  Jarosław  Kielar  poinformował ,Ŝe minimum rok czasu. 
Nie wniesiono uwag do przedłoŜonego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za 
0 przeciw 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej  Nr X/81/15 
 
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 
Wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia   zaprosił wszystkich  Radnych do wzięcia 
udziału w obchodach 25 -lecia samorządu w dniu 22 maja br. 
Radny Zdzisław Piech poruszył temat drogi  na strefie ekonomicznej   
Burmistrz wyjaśnił ,Ŝe 2 garaŜe zostaną  kaŜdy dzisiaj jest panem swojej własności  - 
procedura projektowa, zmiany określania drogi  jest w uzgodnieniu  z Siegenia-Aubi jest to 
kwestia podziału działek.  
Firma Neapco  złoŜona oferta  w Praszce istnieje juŜ zakład  Olesno  równieŜ złoŜyło ofertę  
i Kluczbork jako trzeci   czekamy na  rozpatrzenie oferty. 
Burmistrz zaprosił na obchody  25-lecia samorządu. 
 
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 
B.Maj 
 


