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Protokół  Nr XII/2015 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
27 maja 2015 roku. 
 
W sesji wzięło udział 19  radnych. Nieobecny na sesji  był Radny  Jacek Lech ,Jan Myślecki  
lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: ,Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar,  Z-ca 
Burmistrza Andrzej Nowak, Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy,  
Sołtysi wsi. 
Obrady rozpoczęto o godz.:16.00 
 
Porządek obrad  sesji Rady Miejskiej  
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 uchwał w sprawie: 
  Opinia Komisji 
a/ uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork, 
b/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    
    składanej przez właścicieli  nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za  
     pomocą  środków komunikacji elektronicznej, 
c/ określenia terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami    
    komunalnymi, 
d/ sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od   
    właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez   
    właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
e/ wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia jako wkładu niepienięŜnego(aportu) do Spółki                     
    z ograniczoną odpowiedzialnością ”Eko-region” mienia w postaci nieruchomości    
   gruntowych  oraz objęcia w zamian udziałów Spółki  , 
f/ przyznania dotacji  dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Bogacicy,   
g/ powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na  ławników, 
h/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności    
    zwierząt na terenie Gminy Kluczbork,  
i/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku Nr VI/36/15 z dnia 25 lutego 2015r.                     
    w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kluczbork a Skarbem Państwa, 
j/ nabycia nieruchomości  w formie darowizny, 
k/ rozpatrzenia skargi z dnia 19.04.2015 r. na Burmistrza Miasta Kluczborka,  
l/ zmian w budŜecie po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, 
m/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,  
n/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 
o/udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania                      
” Zaszczepienie populacji rocznika 2009 przeciwko meningokokom typu C” 
p/wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, 
r/zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków.  
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej, 
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-dyskusja, 
-przyjęcie sprawozdania.  
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. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  zaprosił wszystkich obecnych na Koncert 
Big-Bendu  z okazji 25 –lecia samorządu   ,który odbędzie się  w dniu dzisiejszym  
w Kluczborskim Domu Kultury  o godz: 18.00. 
 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji,  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z poprzedniej sesji  Nr XI/15 z dnia 18.05.2015  
zatem Przewodniczący poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami 17 za ,0 
przeciw ,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami 
 
W dniu 20 maja  2015r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury ,Oświaty, Sportu    i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieŜy w okresie letnim. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca  Burmistrza Miasta.  
     
 
W dniu  21 maja  2015r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i objazd placów zabaw.  
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca  Burmistrza Miasta . 
 
W dniu 20 maja  2015r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich                  i 
Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieŜy w okresie letnim.                                 .                                  
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta. 
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W dniu 26 maja  2015r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Z-ca Burmistrza Miasta. 
 
W dniu 11 i 25 maja 2015r. posiedzenia odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzeń była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 
między sesjami. Kontrola Wydz. Finansowego – analiza sprawozdania z wykonania  budŜetu 
za 2014r.  
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrza Miasta i Skarbnik Gminy. 
 
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: 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia poprosił o odczytanie  opinii Komisji: 
 
Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
Na posiedzeniu w dniu 20 maja  2015r. analizując materiały  na sesję Komisja  
- w projekcie „g” w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na  ławników 
zawnioskowała o dopisanie radnych w osobach :Adam Kostuś, Janusz Kallus, GraŜyna Popek 
i Jan Myślecki. 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie.  
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
 
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki         
Na posiedzeniu w dniu 20 maja 2015r. analizując materiały  na sesję Komisja  
- w projekcie „g” w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na  ławników 
zawnioskowała o dopisanie radnych w osobach :Adam Kostuś, Janusz Kallus, GraŜyna Popek 
i Jan Myślecki. 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie.  
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik       
                                          
Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej                            
 i Ochrony Środowiska  
Na posiedzeniu w dniu 21 maja  2015r. analizując materiały na sesję Komisja 
- w projekcie „g” w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na  ławników 
zawnioskowała o dopisanie radnych w osobach :Adam Kostuś, Janusz Kallus, GraŜyna Popek 
i Jan Myślecki. 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie.  
Przewodniczący Komisji  Tadeusz Doliński 
 
Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
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Na posiedzeniach  w dniu 26 i 27 maja  2015r. analizując materiały  na sesję Komisja   
- w projekcie „g” w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na  ławników 
zawnioskowała o dopisanie radnych w osobach :Adam Kostuś, Janusz Kallus, GraŜyna Popek 
i Jan Myślecki. 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie.  
Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
 
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  
a mianowicie : 
 
a/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kluczbork, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 
Obrad  poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XII/84/15  
 
b/ Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą  środków komunikacji elektronicznej, do tego projektu Radni 
nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XII/85/15  
 
c/Projekt uchwały w sprawie określenia terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami  komunalnymi, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem 
Przewodniczący Obrad  poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za 
,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XII/86/15  
 
d/Projekt uchwały w  sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną przez  właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XII/87/15  
 
e/Projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia jako wkładu 
niepienięŜnego(aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ”Eko-region” mienia w 
postaci nieruchomości   gruntowych  oraz objęcia w zamian udziałów Spółki , do tego 
projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XII/88/15  
 
f/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji  dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Bogacicy, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XII/89/15  
   
g/Projekt uchwały w sprawie  powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na  
ławników, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XII/90/15  
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h/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork, do tego projektu Radni nie 
wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XII/91/15  
 
i/Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku Nr VI/36/15 z 
dnia 25 lutego 2015r.w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kluczbork a 
Skarbem Państwa, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  
poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XII/92/15  
 
j/Projekt uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości  w formie darowizny, do tego projektu 
Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał projekt pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XII/93/15  
 
k/Projekt uchwały rozpatrzenia skargi z dnia 19.04.2015 r. na Burmistrza Miasta Kluczborka, 
do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XII/94/15  
 
l/Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XII/95/15  
 
m/Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 
Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał projekt pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XII/96/15  
 
n/Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 
przebiegu. do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XII/97/15  
 
o/Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na 
realizację zadania  ” Zaszczepienie populacji rocznika 2009 przeciwko meningokokom typu 
C” do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał projekt 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XII/98/15  
 
p/Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,   Z-ca 
Burmistrz wyjaśnił  cała procedurę zamiany na darowiznę  i Starosta Kluczborski  wystąpił  
do nas ująć to wspólnie w kolejnej uchwale  aby  proces  zamiany  moŜna było przeprowadzić 
wspólnie. Do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XII/99/15  
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r/Projekt uchwały  w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków. Gmina 
otrzymała dotacje z Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska  na usuwanie azbestu .  Do 
tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami  18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XII/100/15  
 
 
 
 
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, 
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od  17.04.2015r.- do 13.05.2015r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2015 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 
działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił Z-ca Burmistrza Miasta Kluczborka. 
 
A-18- powołania Jednostki Realizującej Projekt  
A-19- ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy w drodze   
            przetargu ustnego nieograniczonego 
B-8  – umowa Tomasz Samborski Warszawa ul. Kirchołomska 15 -                          
           Koncert DoŜynki Gminne  
B-9 - umowa Robert  Łukowski Gryfon -Świerklaniec ul. Kościelna 45 oprawa   
          muzyczno-artystyczna  
B-11-umowa -Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe TOMBUD   
          Olesno- przebudowa drogi w Unieszowie  
B-15 - umowa -Firma Procesorek „Marek Jurczak Pawłowice 82 opracowanie                  
          i prowadzenie strony www. w ramach projektu Termomodernizacji   
          budynku Urzędu Miejskiego 
B-24- umowa - Gospodarstwo Ogrodnicze Andrzej Mikita –zakup roślin    
          rabatowych  
B-25 i B-26 –umowa -Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pułaskiego i  
ul. Sienkiewicza – przyznanie dotacji na prace konserwatorskie,                         
         budowlane  
B-27- umowa-Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe TOMBUD    
           Olesno- wykonanie cząstkowe remontu dróg gminnych  
 
-dyskusja, 
 
Nikt  w tym  punkcie nie zabrał głosu  
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-przyjęcie sprawozdania.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  pod głosowanie sprawozdanie  
Burmistrza Miasta Kluczborka z okres między sesjami i w wyniku głosowania głosami  
18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
 
Wolne wnioski i informacje. 
Z-ca  Burmistrza  Andrzej Nowak  - w imieniu Burmistrza Jarosława Kielara i swoim 
chciałbym podziękować  wszystkim za udział w  konferencji poświęconej 25-lecia  
samorządu  oraz  takŜe zaprosić na koncert do Kluczborskiego Domu Kultury. 
Radny Henryk Fraszek – zapytał czy sprawdzone  zostało  ile razy  Witold Stodoła był  lat 
Sołtysem. 
Z-ca Burmistrz Andrzej Nowak – tak sprawdzone zostało i parę takich drobnych niedopatrzeń 
zaistniało i zostanie to naprawione  w sposób bardzo godny.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił : pismo  P. Musiewicz  oraz P. Neuman  z 
Maciejowa   w sprawie nieodpłatnego  przejęcia działek  ( Rada zajmie się  kompleksowo 
tematem dróg na sesji w dniu 22.06.2015r. ) 
Kluczborski Dom Kultury zaprasza  w dniu  5 czerwca br na „Kluczborskie Trele „ 
Wpłynęło pismo do StraŜy Miejskiej w Kluczborku o interwencję w sprawie  hałasu   - 
Baków  - ( do  wiadomości RM ) 
Pismo  Damian Sitarz  w sprawie  wymiany okien – kieruje do MZOK –Kluczbork. 
 
8 czerwca o godzi 15.30 -  20 min sesja RM w Kluczborku. 
 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 16.30 
                                                                          
            
 
                                                                                                        Przewodniczący 
                                                                                           Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                         Janusz Kędzia 
 
 
 
 
 
Protokółowała 
B.Maj 
 


