
   
Protokół  Nr XXV/2016 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 29.06 2016 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 19 radnych – nieobecni na sesji  Radni :  
Jacek Lech ,Jarosław Przybył - lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Z-ca Burmistrza Sekretarz 
Gminy, Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy i Sołtysi wsi.  
 
Obrady rozpoczęto o godz.:  16.00 
 
Minutą ciszy uczczona została pamięć św. pamięci  Edwarda Kłosowskiego Kierownika 
Referatu  Geodezji i Gospodarki Gruntami. 
 
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. Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2015r. 
3.1-uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu gminy za 2015r. 
3.2-rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2015r. 
-dyskusja 
3.3- protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
z wykonania budŜetu za rok 2015 i sprawozdania finansowego  gminy za 2015r. 
3.4- uchwała Nr 3/16 z dnia 23 maja 2016r.Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonaia 
budŜetu gminy za 2015r. 
3.5.-uchwała Nr 4/16 z dnia 23 maja 2016r.Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
3.6- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w/s opinii o wniosku  Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2015r.  
- dyskusja- 
-podjęcie uchwał  
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork za 2015r wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Kluczbork za 2015r. 
b) w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
Opinie Komisji  
c) umorzenia wierzytelności , 
d) rozpatrzenia skargi z dnia 31.03.2016r- na Burmistrza Miasta Kluczborka, 
e) zmian w budŜecie po stronie dochodów i przychodów, 
f) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
g) powołania  Kluczborskiej Rady Seniorów oraz nadania jej  Statutu, 
h) wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Samorządu Województwa Opolskiego, 



i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – 
część północna, 
j) zatwierdzenia  rocznego  skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork za rok 2015. 
k) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania uczniom stypendiów Burmistrza 
Miasta Kluczborka. 
5. Odpowiedz  na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres miedzy sesjami 
- opinia Komisji Rewizyjnej 
-d y s k u s j a 
7.Sprawozanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2015  www.kluczbork.eu 
8 Wolne wnioski i informacje. 
9. Zamkniecie obrad 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  oraz Burmistrz Miasta Kluczborka  wręczyli list 
gratulacyjny  wraz z upominkiem dla Tadeusza Dolińskiego ,który w  plebiscycie NTO  
zdobył tytuł „Sołtysa Roku 2016” Sołtys Ligoty Dolnej zdobył aŜ 3592 głosy. 
Tadeusz Doliński  podziękował rodzinie  mieszkańcom  kolegom i koleŜankom za  wsparcie  
w trakcie  trwającego plebiscytu. 
 
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. Głos zabrał Burmistrz Jarosław  Kielar  wnioskując  o wycofanie 
z porządku obrad  projektu uchwały  oznaczonej  literka „h” projekt ten będzie przedłoŜony  
Radzie Miejskiej w innym terminie.  
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się  został wycofany z porządku 
obrad. 
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do porządku obrad. 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji, tj.25.05.2016 r.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 25.05.2016r. zatem 
Przewodniczący poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw , 
0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami 
Gminy. 
W dniu 22 czerwca  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  
 i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  
z wykonania budŜetu za 2015 r. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta.   



W dniu 23 czerwca  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i  sprawozdania  
z wykonania budŜetu za 2015 r. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
W dniu 22 czerwca   2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i 
Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  
z wykonania budŜetu za 2015 r. 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta.  
 
 
W dniu 29 czerwca  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i  sprawozdania  
z wykonania budŜetu za 2015r. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz, Miasta  i  Skarbnik Gminy.   
W dniu 27 czerwca  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 
między sesjami i kontrola Administracji Oświaty. 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrza Miasta i dyr. Administracji  Oświaty                   
 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu  
 
 
Do punktu 3porządku obrad 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2015r. 
 
-uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu gminy za 2015r.  przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia  ( uchwała Nr 128/2016r z dnia 20 kwietnia 2015r .Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy 
Kluczbork za 2015r.) 
 
-rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2015r- Przewodniczący Obrad otworzył 
dyskusje nad  sprawozdaniem finansowym za 2015r. 
                                                        
                                                            D Y S K U S J A  
 
Nikt z Radnych nie zabrał głosu w dyskusji  
 
-  protokół Komisji Rewizyjnej Nr 18/16z dnia 23 maja 2016r.przedstawił   Przewodniczący   
   Komisji Rewizyjnej Janusz Kallus 
 
- uchwałę Nr 3/16 z dnia 23 maja 2016r. Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii do 
   wykonania  budŜetu gminy za 2015r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  



   Janusz Kallus. 
 
- uchwałę Nr 4/16 z dnia 23 maja 2016r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku  o  
   udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka przedstawił Przewodniczący  
   Komisji Rewizyjnej Janusz Kallus 
 
– uchwałę Nr 128/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Opolu   
   w/s opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie  absolutorium za 2015r.odczytał    
   Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
      
 
 
Po zakończeniu dyskusji przedstawieniu opinii protokołów i uchwał  Przewodniczący  Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod  głosowania  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork za rok 2015  wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budŜetu Gminy Kluczbork za 2015r. i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 
przeciw,0 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXV/220/16 
 
Kolejny projekt uchwały dotyczył udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  Kluczborka. 
Radni Miasta Kluczborka w wyniku głosowania głosami  19 za 0 przeciw ,0 wstrzymujący  
się  podjęli uchwałę  i nadano jej Nr XXV/221/16 
 
Do punktu 4 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 22 czerwca  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 23 czerwca  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 22 czerwca  2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
 
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  
a mianowicie: 
 
 
c) Projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności , do tego projektu uchwały nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał treść 



projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania  głosami 19 za 0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXV/222/16 
 
d)Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 31.03.2016r- na Burmistrza Miasta 
Kluczborka, do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał treść projektu pod głosowanie i w 
wyniku głosowania  głosami 19 za 0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XXV/223/16 
 
e)Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów i przychodów, do tego 
projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania  głosami 19 za 0 
przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXV/224/16 
 
f)Projekt uchwały  w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 
uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania  głosami 19 za 0 
przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXV/225/16 
 
g)Projekt uchwały  w sprawie powołania  Kluczborskiej Rady Seniorów oraz nadania jej  
Statutu, do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania  
głosami 19 za 0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr 
XXV/226/16 
 
h) wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Samorządu Województwa 
Opolskiego, ( wycofana z porządku obrad ) 
 
i)Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kluczborka – część północna, Przewodniczący Rady  Miejskiej 
przystąpił do głosowania nad uwagami : 
 
1.Odrzuca się uwagi o zmianę przeznaczenia działek nr 107/5 i 107/6 z terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” na teren zabudowy mieszkaniowej z Usługami „MNU”, 
w celu umoŜliwienia budowy na przedmiotowych działkach budynku restauracyjno-
mieszkalnego . Radni w wyniku głosowania głosami 19 za 0 przeciw ,0 wstrzymujących się  
odrzucili zmiany 
 
 
2. Odrzuca się uwagi o zmianę przeznaczenia działek nr 107/4 i 107/3 z terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej „2MN”na teren zabudowy mieszkaniowej z usługami„MNU” 
Radni w wyniku głosowania głosami 19 za 0 przeciw ,0 wstrzymujących się  odrzucili zmiany 
 
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie projekt 
uchwały sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kluczborka – część północna z przegłosowanymi zmianami i w wyniku głosowania głosami 
19 za 0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXV/227/16 
 
 
 



 
 
 
 
j) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego  skonsolidowanego bilansu Gminy 
Kluczbork za rok 2015. do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał treść projektu pod głosowanie i w 
wyniku głosowania  głosami 19 za 0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XXV/228/16 
 
k)Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania uczniom 
stypendiów Burmistrza Miasta Kluczborka. do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał treść projektu pod 
głosowanie i w wyniku głosowania  głosami 19 za 0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXV/229/16 
 
 
 
 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania 
……………………………………………………………. 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od  12.05.2016 r.- do 20.06.2016 r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca   2016 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania   
z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił  Burmistrz Miasta Kluczborka                              
w następujących sprawach: 
A-6 – powierzenie stanowiska dyrektora publicznego przedszkola ,szkoły podstawowej oraz 
gminnej szkoły muzycznej I stopnia,  
B-10- umowa -PPHU-TOMBUD -Olesno -remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych, 
B-19- umowa – Artur Ossoliński AK Investment Brzeg -wykonanie zamówienia 
dodatkowego na zadaniu pn-Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego,  
B-32- umowa – Firma Maciej Kubat i Partnerzy -opracowanie programów funkcjonalno-
uŜytkowych ścieŜek rowerowych ,dróg rowerowych oraz parkingów. 
 
Sprawozdanie przyjęto  jednogłośnie pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji Janusz Kallus 
 
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  



19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2015  www.kluczbork.eu   
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  przedstawił Radnym w/w sprawozdanie   
zostało ono przyjęte do wiadomości bez uwag. 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
 
Wolne wnioski i informacje  
Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował radnych : 
Drogą mailowa wpłynęły uchwały  z Gmin w sprawie poparcia Apelu dotyczącego 
utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian  
w systemie oświaty dla dzieci  sześcioletnich pozostających o rok dłuŜej w przedszkolach.- 
w/w  dokumenty kieruję na Komisje 
Pismo Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy MZOK  dotyczące świadczeń przyznawanych 
przez OPS  przekazuje  na Komisję 
 
Pisma : Pani  Matiasik Justyny  z dnia 8.06.2016r – w sprawie  wniesienia tapczanu 
przekazuję do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych. 
Pana  Jerzego Przybył  z dnia  30.05.2016r.- w sprawie gumolitu podłogowego do kuchni. 
Przekazuję do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych. 
Pismo –Kluczborskie Biuro Powiatowe AR i MR przekazuje  Ŝyczenia z okazji  Dnia 
Samorządowca. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował ,Ŝe do Rady Miejskiej  wpłynęło pismo 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie  o naruszenie dyscypliny finansów  
publicznych do zapoznania się w Biurze Rady Miejskiej.  
W związku z pismem Pana Leona Koniecznego w sprawie umorzenia zaległości czynszowych  
Podjęto decyzje o powołaniu komisji która zajmie się zmianami zgodnie z przepisami prawa 
w uchwale dotyczącej umorzeń. 
Burmistrz Jarosław Kielar podziękował za udzielenie  absolutorium i za współprace. 
Burmistrz poinformował teŜ ,Ŝe w miesiącu  lipcu  ok. 12 .07.2016 planowana jest sesja  RM  
o godz: 14,30  odbędą się wspólne Komisje. Jeden projekt uchwały jest obszerny  zatem  
będzie on  umieszczony w BIP.  Ponadto Burmistrz  poinformował ,Ŝe w miejsce  Pana  
Edwarda Kłosowskiego  kierownikiem Referatu geodezji i Gospodarki Gruntami zostaje Pani  
Joanna Kowolik  jest to pracownik tego referatu. Burmistrz poprosił o obecności.  
 
Do punktu 9 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 



 
 


