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Protokół  Nr XXIV/2016 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
25.05 2016 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 18 radnych – nieobecni na sesji  Radni :  
Alfred Długosz ,Jacek Lech ,Stanisław Konarski - lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: Z-ca Burmistrza Sekretarz Gminy, Przedstawiciele 
Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy i 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. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
Opinie Komisji 
a/ zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Kluczbork”, 
b/ wyboru uzupełniającego  ławników  na kadencję 2016-2019 
   -przedstawienie opinii,  
   -powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
    -głosowanie, 
c/udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na   
    realizację zadania „Zaszczepienie populacji rocznika 2010   
    przeciwko meningokokom  typu C”, 
d/ wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu    
     Kluczborskiego, 
e/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań  
     i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Kluczbork, 
f/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków 
g/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
do wprowadzenia projekt  
h/ uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczbork” 
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.   
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Kluczbork         
      dostępne na stronie www.kluczbork.pl   
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 
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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  
18 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. Nikt z Radnych nie wniósł uwag do porządku obrad. 
Obecnych na sali 16 radnych 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji, tj.27.04.2016 r.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 27.04.2016r. zatem 
Przewodniczący poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami 16 za ,0 przeciw , 
0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami 
Gminy. 
W dniu 18 maja   2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i wizyta przedszkoli 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz i  Z-ca Burmistrza Miasta.   
                   
W dniu 19 maja 2016 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i objazd boisk sportowych. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz , Z-ca Burmistrza  Miasta i Skarbnik. 
 
 
W dniu 18 maja  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich 
 i Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i objazd placów zabaw. 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta.  
 
 
W dniu 24 maja  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz , Z-ca Burmistrza Miasta  i  Skarbnik Gminy.   
     
 
W dniu 23 maja  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 
między sesjami i sprawozdania z wykonania budŜetu za 2015 rok. 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrza Miasta i Skarbnik.                   
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Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu  
 
Do punktu 3 porządku obrad 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia poprosił o odczytanie  opinii Komisji: 
Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
Na posiedzeniu w dniu 18 maja  2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
 
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki                 
Na posiedzeniu w dniu 18 maja  2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik       
 
Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej                            
i Ochrony Środowiska  
Na posiedzeniu  w dniu 19 maja   2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący Komisji  Tadeusz Doliński 
 
Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu 24 maja  2016 r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
 
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  
a mianowicie: 
Obecnych  na  sali 18 radnych 
 
 
a/Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Kluczbork”, do 
tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw 0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej nr XXIV/212/16 
 
 
b/ wyboru uzupełniającego  ławników  na kadencję 2016-2019 
   -przedstawienie opinii,  
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał  Protokół  z posiedzenia  zespołu ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników  kadencji 2016-2019 / wybory uzupełniające / ( protokół w 
załączeniu ) 
   -powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
Przewodniczący Rady Miejskiej  zaproponował aby w skład Komisji Skrutacyjnej weszli 
Janusz Kallus- wyraził zgodę  
GraŜyna Popek –wyraziła zgodę 
Adam Kostuś- wyraził zgodę  



 4 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie  skład 
Komisji Skrutacyjnej  i w wyniku głosowania głosami  12 za,0 przeciw , 4 wstrzymujące się 
 
Komisja Skrutacyjna  przystąpiła do pracy i przygotowania kart do głosowania.  
Na czas przygotowania Kart do głosowania  nastąpiła przerwa.  
 
…………………………………………………………………………………….. 
Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady . 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  Janusz Kallus – przedstawił  zasady głosowania przy 
wyborze ławników na lata 2016-2019.Po informacji o zasadach głosowania ( w załączeniu do 
protokołu ) sprawdzono  i zalakowano  urnę  wyborczą rozdano kart do głosowania po czym  
Radni  przystąpili do wyboru.  Po  głosowaniu  radni wrzucili kartę wyborczą do urny po 
czym Komisja Skrutacyjna przystąpiła do  obliczeń i ustalenia wyników. 
Na czas pracy Komisji Skrutacyjnej  nastąpiła przerwa w obradach. 
…………………………………………………………………………………….... 
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół stwierdzający  wybór  
ławników na kadencję 2016-2019 ( protokół w załączeniu ) – karty wyborcze zostały 
zabezpieczone i opisane. 
Na tym  zakończyła prace Komisja Skrutacyjna  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał  zuchwałe stwierdzającą wybór Ławników na 
kadencję 2016-2019 – radni poprzez głosowanie podjęli uchwałę głosami 17 za,0   
przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej nr XXIV/213/16 
 
c/Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na   
    realizację zadania „Zaszczepienie populacji rocznika 2010 przeciwko meningokokom  typu   
    C”, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady    
    Miejskiej poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 za,0   
    przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej nr XXIV/214/16 
 
 
 
d/ Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu    
     Kluczborskiego, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący  
     Rady Miejskiej poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17     
     za,0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej nr XXIV/215/16 
 
e/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań  
     i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Kluczbork, do tego projektu uchwały Radni  
     nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść projektu pod  
     głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się   
     uchwała została podjęta i nadano jej nr XXIV/216/16 
 
f/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków w tym 
punkcie  głos zabrał Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar  poinformował  Ŝe 
wprowadza się zmianę na zadaniu  „Termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola  ,  
„Przebudowa drogi gminnej ( niepublicznej )od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. 
XXX-lecia w Kujakowicach Górnych  na ta inwestycje otrzymujemy  całkowity koszt 
inwestycji to 4.000.152,100 zł  dotacja  63%  oprócz  tego 152.000,00zł na przebudowę 
skrzyŜowań na drogach  Powiatowych będzie finansować to Starostwo na zasadzie odrębnego 
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porozumienia droga ma ponad 6 km tj, od wysypiska do Kujakowic na wyjeździe na drogę 
Powiatową do Biadacza. Inwestycja ma być zakończona  w połowie  roku 2018 dotację 
oświetlenie ulicy Świerkowej   są to zmiany w  wieloletniej prognozie i w budŜecie do tego 
projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść 
projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  18 za,0 przeciw 0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej nr XXIV/217/16 
 
 
g/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu  
    uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść  
    projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw 0  
    wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej nr XXIV/218/16 
 
h/ Projekt uchwalenia w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczbork”  
    w tym punkcie głos zabrał  Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar poinformował ,Ŝe  
    musi być uchwalony plan aby moc się starać o środki zewnętrzne. Planu Gospodarki  
    Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczbork  był uchwalany juz w sierpniu ub. roku  komisja   
    naniosła poprawki  które trzeba było zrobić. Plan został zaakceptowany maja przyjść    
    pieniądza ale  Ŝeby  do końca było to zgodne z procedurą  musi być uchwalony wraz z tymi   
    poprawkami  plan który był uchwalony w ub. roku w sierpniu. A poprawki to  ścieŜki ,     
    rozwój transportu, decyzje środowiskowe. Będzie to sprawdzane  przez    
    Wojewódzki Wydział Ochrony Środowiska. Po  miesiącu wrześniu  br moŜemy pracować  
    nad  kolejnymi zmianami do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem  
    Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku  
    głosowania głosami  18 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta  
    i nadano jej nr XXIV/219/16 
 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania 
……………………………………………………………. 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od  15.04.2016 r.- do 11.05.2016 r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 23 maja  2016 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 
działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił  Burmistrz Miasta Kluczborka w następujących 
sprawach: 
 
B-2-umowa Firma Usługowa Jurczyk -wyburzenie zespołu budynków po byłym skupie 
Ŝywca w Smardach Górnych 
B-9- umowa -zlecenie Parafia Ewangelicko-Augsburska Kluczbork -udostępnienie wieŜy 
widokowej 
B-4- umowa UKS-Bogdańczowice finansowanie zadania -tworzenie sprzyjających warunków 
dla rozwoju sportu 
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B-11- umowa Parafia Ewangelicko-Augsburska Kluczbork -wsparcie zdania 
 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
B-10- umowa Jerzy Nowowiejski -Zakład Melioracji -utrzymanie karty  na wylocie rowu 
szczegółowego R-J oraz jego konserwacja  
B-19- umowa Caritas przy Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Kluczborku -wsparcie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego  
B-24-umowa -Firma Artystyczna „Jacek Woleński” -zorganizowanie  
i przeprowadzenie 6 koncertów w Kościele Ewangelicko-Augsburskim  
w Kluczborku 
B-32- umowa Firma EL-SAT -zaprojektowanie i wykonanie monitoringu zbiornika 
retencyjnego. 
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie pozytywnie. 
Dyskusja 
Nikt z Radnych w tym punkcie nie zabrał głosu.                                                                      
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 
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Kluczbork  dostępne na stronie 
www.kluczbork.pl   
Radni Nie wnieśli uwag. 
Do punktu 7 porządku obrad 
 
Wolne wnioski i informacje  
Do Rady Miejskiej  i Burmistrza Miasta  Kluczborka wpłynęło pismo z Ośrodka Hipoterapii i 
Rekreacji Konnej „ Godziemba „ Ligota  Zamecka  w sprawie oświetlenia terenu przy 
Ośrodku Hipoterapii  - została wysłana odpowiedz  informująca ,o wystąpieniu do 
TAURONU Dystrybucja w Opolu o wydanie warunków technicznych niezbędnych do 
budowy tego oświetlenia. 
 Pismo Pani  Anety Brandys – w sprawie  pozostawienia garaŜu blaszanego na posesji przy ul. 
DzierŜona 12 który został  postawiony bez zgody  i niezgodnie z planem Zagospodarowania 
Przestrzennego - Pani Aneta Brandys jest obecna na sali  zabierając głos  poprosiła Radnych o 
moŜliwość  pozostawienia garaŜu ze względu na  brak moŜliwości przechowywania  rowerów 
i motoru. Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował ,Ŝe  garaŜ został postawiony  jako 
samowola budowlana bez zgody i niezgodnie z planem i naleŜy go rozebrać. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski wyjaśnił procedurę  dotycząca 
postawienia  garaŜu. 
Pismo Pani Justyny Matiasik w sprawie  remontu w mieszkaniu – do MZOK 
Pismo Pana Jerzego Przybył  w sprawie załatwienia zuŜytego  gumolitu podłogowego do 
kuchni - MZOK 
Pismo z PPNr 1  w sprawie  remontu dachu  przekazuje do Komisji BudŜetu 
Pismo z  Wydziału Gospodarki Miejskiej   w sprawie  wniosku pana Henryka Fraszka złoŜone 
na sesji  w dniu 27  kwietnia – do zapoznania się w Biurze Rady. 
Zaproszenie na 10 międzynarodowy Festiwal Kluczborskie Trele. Zaproszenie na Dni 
Kluczborka. 
Z-ca Burmistrza  Andrzej Nowak poinformował o wpłynięciu pisma w sprawie nabycia 
byłego Hotelu Famaku  - firma  prowadząca legalną agencje dla pracowników Ukrainy. 
Mówimy o przetargu nieograniczonym  Firma zobowiązała się ze w przeciągu roku 
wyremontuje. Zaproszę p. Prezesa  firmy na rozmowę. 
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Radny Tomasz Michalak poruszył temat nieczynnego Radaru przy ul. Katowickiej czy nie 
naleŜy go rozmontować i zdjąć. 
Burmistrz Jarosław Kielar -  podkreślił ,Ŝe jesteśmy właścicielem tego urządzenia jednak  to 
urządzenie powoduje ,Ŝe  kierowcy  zachowują ostroŜność  widząc radar. 
 
 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Zamknięcie obrad                                                                                                                                                                                                                   
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15.20 
                                                                          
 
                                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                                Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                           

                                                                                            Janusz Kędzia 
 

Protokółowała 
B.Maj 
 
 
 
 


