
   
Protokół  Nr XXVI/2016 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
12.07. 2016 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 16 radnych – nieobecni na sesji  Radni :  
Jacek Lech ,Jarosław Przybył ,Jacek Lech, Tomasz Michalak  GraŜyna Popek - lista 
obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Z-ca Burmistrza Sekretarz 
Gminy, Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy. 
Obrady rozpoczęto o godz.:  16.00 
 
 
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/uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Kluczbork, 
b/nadania nazwy ulicy w miejscowości Gotartów, 
c/uzgodnienia warunków realizacji inwestycji w obrębie ustanowionych pomników przyrody 
rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 12240 (Smardy-Dębiniec) w km od 10+270 do 
10+760, 
d/uchwalenia zaktualizowanego ”Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Kluczbork”, 
e/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
f/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 
 
4. Odpowiedz  na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
5 Wolne wnioski i informacje. 
6. Zamkniecie 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  
16 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. 
 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji, tj 29.06.2016r 
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 29.06.2016r. 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 12 lipca  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i  Skarbnik Gminy.   
                   
W dniu 12 lipca 2016 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i  Skarbnik Gminy. 
 
 
W dniu 12 lipca 2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich  
i Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał . 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta i  Skarbnik Gminy. 
 
 
W dniu 12 lipca  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz, Miasta  i  Skarbnik Gminy.   
 
 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
W tym punkcie głos zabrał Rady Janusz Kallus   zwrócił się z zapytaniem  do Burmistrza 
Miasta Kluczborka a mianowicie :  
W związku z upływem w dniu  30 czerwca 2016r.terminu określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych który 
wykonywała wyłoniona w przetargu firma TOMBUD Olesno w imieniu mieszkańców 
Kujakowic Dolnych i Górnych oraz własnym zadaję następujące pytania: 
 

1. Kiedy zostaną uzupełnione ubytki oraz zostanie zapewniona przejezdność na ulicy 
Kamiennej w Kujakowicach Górnych. Ulica ta jest droga gminną i stanowi  jedyny 
łącznik pomiędzy droga powiatową a drogami gminnymi-ulicami Zapłocie w 
Kujakowicach Dolnych i DzierŜona w Kujakowicach Górnych. Przy tych ulicach 
znajduje się 40%  gospodarstw połoŜonych w Kujakowicach  i w tej chwili dojazd do 
tych posiadłości jest prawie niemoŜliwy ze względu na znaczne ubytki w  okolicach 



mostku nad rzeką. Nadmieniam ,Ŝe ulica ta nie jest  objęta planowaną na 2017 rok 
przebudową ulic w Kujakowicach . 

2. Kiedy ubytki na nawierzchni ulic Zapłocie i DzierŜona zostaną tymczasowo 
wypełnione bowiem obecny stan uniemoŜliwia dojazd do posesji tam zlokalizowanych 
.Według wcześniej składanych obietnic miało to zostać wykonane przy uŜyciu 
„frezowi „ i zagęszczone  jednakŜe do dnia  dzisiejszego jedynym działaniem jest 
postawienie na jednym odcinku ulicy DzierŜona znaku drogowego ostrzegawczego” 
Uwaga ubytki nawierzchni”  a to nie rozwiązuje problemu .Przy ulicach tych 
zlokalizowane sa  największe gospodarstwa rolne oraz baza RSP Kujakowice i 
przemieszczanie bardzo  drogiego sprzętu staje się niemoŜliwe . JuŜ w 2015 roku na 
300 metrowym odcinku ulicy DzierŜona nawierzchni bitumiczna została sfrezowana 
ze względu na jej stan na krótki czas i do dnia dzisiejszego koleiny i wyrwy  
powiększają się codziennie. 

3. Planowany na 2017 remont kapitalny drogi na pewno rozwiąŜe problem ale bardzo 
proszę o natychmiastowe tymczasowe uzupełnienie ubytków i zapewnienie 
przejezdności tych ulic. 

Stan nawierzchni tych ulic przedstawiają załączone zdjęcia. 
 
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 12 lipca  2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
 
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki                 
          Na posiedzeniu w dniu 12 lipca  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 12 lipca 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 12 lipca    2016 r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  
a mianowicie: 
 
 
a/Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kluczbork, do tego projektu uchwały  
Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał treść 
projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  16 za,0 przeciw 0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/230/16  
 



b/Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gotartów, do tego 
projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  16 za,0 
przeciw 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/231/16  
 
c/Projekt uchwały w sprawie  uzgodnienia warunków realizacji inwestycji w obrębie 
ustanowionych pomników przyrody rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 12240 (Smardy –
Dębiniec ) w km od 10+270 do 10+760, Radny Henryk Fraszek zapytał czy w przepisach jest 
zapis ,Ŝe moŜna  w skrajnych przypadkach usunąć  drzewo ( pomnik przyrody)  
Wiceprzewodniczący RM Krzysztof Lewandowski  odpowiedział ,Ŝe jest ustawa .Do tego 
projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  16 za, 
0 przeciw 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/232/16  
 
d/Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia zaktualizowanego ”Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej  dla Gminy Kluczbork”, do tego projektu uchwały Radny Henryk Fraszek 
zapytał czego dotyczą te obliczenia ?  Burmistrz Jarosław Kielar odpowiedział redukcji 

CO²Radni nie jest to dokument   abyśmy mogli otrzymać  środki zewnętrzne. Nie wniesiono 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał treść projektu pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami  16 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXVI/233/16  
 
e/ Projekt uchwały  w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 
projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  16 za, 
0 przeciw 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/234/16  
 
f/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej do tego projektu 
uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 16 za,0 przeciw 0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/235/16  
 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania 
Burmistrz  odpowiedział na zapytanie radnego Janusza Kallusa -  droga Kamienna  będzie 
naprawiona w miarę moŜliwości do końca sierpnia br. droga ,która jest w planie budŜetowym 
,Zapłocie do Gotartowa będzie przetarg w miesiącu wrześniu  i wydawanie pieniędzy  przed 
przetargiem mija się z celem. Przeglądu dróg  dokonają  pracownicy. Naprawa tymczasowa 
zostanie wykonana nie we wszystkich miejscach. Mieszkańcy muszą poczekać i uzbroić się w 
cierpliwość. 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
 
Wolne wnioski i informacje  
Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował radnych : o piśmie Pani Brandys  -
Przewodniczący  Rady Miejskiej skierował pismo do  MZOK 
Przewodniczący odczytał pismo MKS-u  pod którym podpisał się Prezes MKS-u Wojciech 
Smolnik. 
Radny Zdzisław Pięch  w ślad za  pismem MKS – złoŜył wniosek  doczytując go na sesji   



( wniosek załączony jest do protokołu.) 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar – chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego  dotyczący 
elektrowni wiatrowych  weszła nowa ustawa , gmina rozpoczęła konsultacje społeczne na 
wsiach .Chciałbym aby Pan Skulski przedstawił w  którym momencie jesteśmy  i aby na sesji 
wrześniowej wrócić do tematu. 
 
Leszek Skulski- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odnośnie elektrowni 
wiatrowych został wyłoŜony do publicznego wglądu .Zakończył się okres składania uwag. 
Uwagi Ŝadne nie wpłynęły. Plan jest sporządzony w oparciu o studium ,gdzie załoŜono ,Ŝe   
gdzie odległość elektrowni wiatrowych wynosi co najmniej  5 –krotna wysokość tych 
elektrowni w naszym przypadku  przy nowych elektrowniach  ta odległość wynosi 900 m. W 
dniu 1 lipca została opublikowana ustawa o inwestycjach z zakresu elektrowni wiatrowych 
,która mówi, Ŝe  odległość elektrowni wiatrowych od najbliŜszych zabudowań ( 
mieszkaniowych )  powinna wynosić  10-cio krotna wysokość  czyli  te elektrownie wiatrowe 
co mamy są oddalone o połowę za mało .W tej ustawie tez jest napisane Ŝe  zabudowa 
mieszkaniowa  i zabudowa  o funkcji mieszkaniowej teŜ  musi być  oddalona  z 10-ciokrotna 
wysokością. Zgodnie z ta nowa ustawa mamy prawo zakończyć nasza procedurę w takiej 
formie jaką zaczęliśmy. Natomiast zakończenie tej procedury nie daje moŜliwości realizacji 
elektrowni wiatrowych  gdyŜ jest zapisane ,ze Urząd Administracyjno-Budowlany  nie wyda 
pozwolenia na budowę na podstawie takiego planu  gdyŜ  nie są  spełniony zapisy  10 –
krotnej odległości. W tym momencie plan nasz staje się martwy bo nie ma moŜliwości 
uzyskania pozwolenia na budowę. Musimy się zastanowić co z naszymi zabudowaniami 
mieszkaniowymi ,  tej odległości która jest zapisana  ( 10-krotna wysokość  elektrowni )  
w takim przypadku mamy czas trzy lata  na sporządzenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gdzie tych  odległości jeszcze nikt nie uwzględnił 
w naszym przypadku byłby to Unieszów Czaple Stare i Czaple Wolne.  
Przez okres 3 lat moŜna równieŜ wydawać decyzje o warunkach zabudowy, zabudowy 
mieszkaniowej lub o funkcji mieszanej gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa równieŜ na 
podstawie przepisów  poprzednio obowiązujących. Jest jeszcze jedna sytuacja ,Ŝe zasięg 
oddziaływania elektrowni wiatrowych z 10-cio krotna wysokość  wchodzi w teren gmin 
sąsiednich  tj. Gmina Wołczyn i Gmina Byczyna .Przy takim planie jak jest uchwalony 
Gmina Wołczyn  musiałaby zrobić  plan dla wsi Markotów  a Gmina Byczyna dla 
miejscowości Sarnów. 
 
Firma która jest zainteresowana budowa  elektrowni wiatrowych  złoŜyła propozycje 
likwidacji części elektrowni wiatrowych tak ,Ŝeby nie wchodzić  tereny   Gmin Wołczyn i 
Byczyna aczkolwiek dalej nie rozwiązuje to tematu bo w dalszym ciągu nie otrzymają 
pozwolenia na budowę .Po rozmowach z Firmą  w przypadku funkcjonowania ustawy jest 
moŜliwość  realizacji elektrowni mniejszych ,które by spełniały warunki zapisane w ustawie. 
W naszym przypadku te  elektrownie  byłyby  w wysokości 100  metrów  zgodnie z zapisami 
w ustawie. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – sa to informacje świeŜe  temat jest nie do końca  zamknięty. 
Chciałbym aby   odbyła się w tym temacie sesja   na dzisiaj ten temat jest zamknięty. 
 
Radny Fraszek Henryk – w przepisach europejskich są podane km  tj. dwa albo  3 razy dalej  
jest jakąś przesłanka ,Ŝe we Francji moŜe być  3 a w Polsce moŜe  być 0,5 ? 
 



Leszek Skulski -  kryterium w uzasadnieniu to  oblodzenie ,rzucanie lodem .Elektrownie 
wiatrowe. NiŜsze  elektrownie   tzw. „ rzucanie lodem „  będzie  w bezpiecznej odległości. 
 
 
 
 
 
 
 
Do punktu 6 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 
 
 
 


