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Protokół  Nr XXXII/2016 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
21.12. 2016 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 18 radnych – nieobecni na sesji  Radny:  
Jacek Lech, Jarosław Przybył ,Stanisław Konarski  - lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Sekretarz Gminy, 
Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy, Sołtysi Wsi 
 
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, - 30 listopada 2016r. 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
Opinie Komisji 
a/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
   Alkoholowych w Gminie Kluczbork, 
b/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie   
   Kluczbork na lata 2017-2021, 
c/ zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu    
   Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie, 
d/planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,  
e/ uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kluczborka    
    na lata 2016-2023, 
f/ zmian w  budŜecie po stronie dochodów i wydatków.  
g/zmiany uchwały, 
h/upowaŜnienia Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku  do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
4.Uchwalenie budŜetu gminy na 2017 rok, 
-opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
-dyskusja, 
-zbiorcza opinia Komisji BudŜetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki  
   Miejskiej  
-podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 
-podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2017 rok. 
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej, 
-dyskusja, 
-przyjęcie sprawozdania. 
6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 
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Do punktu 1 porządku Obra 
Sprawy porządkowo – organizacyjne 
 
a)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej   
w Kluczborku Janusz Kędzia 
b) Przewodniczący Obrad 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 obrad 17 radnych 
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XXXI /16 z dnia 30.11.2016r.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 30.11.2016r.  
zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  
17 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Wiceprzewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami 
 
W dniu 15 grudnia  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i projektu budŜetu na 2017 r. 
W posiedzeniu uczestniczyli  Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza i Skarbnik Gminy.  
                   
W dniu 8 i 14 grudnia  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i projektu budŜetu na 2017 r. 
W posiedzeniu uczestniczył   Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy.  
 
W dniu 15 grudnia 2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i projektu budŜetu na 2017 r. 
W posiedzeniu uczestniczyli  Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza i Skarbnik Gminy.  
 
W dniu 12 i 21 grudnia  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i projektu budŜetu na 2017 r. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Skarbnik Gminy. 
     
W dniu 19 grudnia  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 
między sesjami i plan pracy na 2017 r. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
 
 
 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
W tym punkcie  głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski – 
został  zobligowany przez jednego z mieszkańców ul. Kościuszki wnosi i prosi  o 
zobligowanie  StraŜy Miejskiej ,która w swoim zakresie jeśli to jest moŜliwe i zgodne z 
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prawem winna  zwrócić uwagę na to czym się pali w piecach  w budynkach na tej ulicy,prosi 
o zwiększenie kontroli przez StraŜ Miejską celem wyeliminowania tego zjawiska. 
 
Radny Piotr Sitnik  - poprosił o przygotowanie  informacji  na temat :  stanu czystości  
powietrza na terenie gminy , podjętych działań przez StraŜ Miejską i Referat Ochrony 
Środowiska i Leśnictwa  dotyczących przeciwdziałania spalaniu śmieci w piecach co., 
podanie liczby zgłoszeń i sygnałów wpływających od mieszkańców w wyŜej wymienionej 
sprawie. 
 
Do punktu 3 porządku obrad 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia poprosił o odczytanie  opinii Komisji: 
 
Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch 
 
Opinia Komisji Kultury O światy Sportu i Turystyki 
Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik 
 
Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej  i Ochrony 
Środowiska.  
Na posiedzeniu  w dniach 8 i 14 grudnia 2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 
 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniach 12.i 21 grudnia  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 obrad 18 radnych 
 
a/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Kluczbork, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał w/w projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXXII/293/16, 
 
b/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w 
Gminie Kluczbork na lata 2017-2021, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał w/w projekt pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XXXII/294/16, 
 
c/Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego 
Domu  Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie, do tego projektu uchwały  Radni nie 
wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał w/w projekt pod 
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głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXXII/295/16, 
 
d/Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, do tego projektu 
uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXII/296/16, 
 
e/Projekt  uchwały w sprawie  uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy 
Kluczborka  na lata 2016-2023, w tym punkcie głos  zabrała  P. Agnieszka Dąbrowska  
omówiła  Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kluczbork na lata 2016-2023 w 
dniu 28 grudnia sala 138 o godz:11 .00 odbędzie się  spotkanie podsumowujące  realizacje 
projektu. Omówiła  zadania  ,które zostały wykonane w ramach projektu ,do tego projektu 
uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXII/297/16, 
 
f/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 w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw 
,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXII/298/16, 
 
g/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał w/w projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXXII/299/16, 
 
h/Projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku  
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej do tego projektu 
uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXII/300/16, 
 
 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
Uchwalenie budŜetu Gminy Kluczbork na 2017 rok, 
-opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
-dyskusja, 
-zbiorcza opinia Komisji BudŜetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej 
-podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
-podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2017 rok. 
 
Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 456/2016r z dnia 15 grudnia 2016 roku Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłoŜonym 
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kluczbork. Oraz 
Uchwałę nr 492/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o moŜliwości dofinansowania deficytu 
określonego w projekcie uchwały budŜetowej Gminy Kluczbork na 2017r. 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę Nr 491/2016 r.  
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z dnia 15 grudnia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 
sprawie opinii o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej Gminy Kluczbork na 2017r. 
Po przedstawieniu odczytaniu opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia otworzył dyskusję 
 
D Y S K U S J A 
 
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji  zatem Przewodniczący Obrad Janusz Kędzia poprosił 
Przewodniczącego Komisji BudŜetu ,Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej o 
odczytanie Zbiorczej Opinii Komisja BudŜetu , Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 
Miejskiej w dniu 21 grudnia 2016 r. na wspólnym posiedzeniu z Przewodniczącymi Rady 
Miejskiej i Przewodniczącymi Komisji Stałych Rady po przeanalizowaniu projektu budŜetu 
na 2017r.wraz z autopoprawką Nr 1, i 2 po zakończonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała 
projekt wieloletniej prognozy finansowej i budŜetu na 2017r. 
 
Obecnych 18 radnych. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w wyniku głosowania głosami 18 za, 
0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXII/301/16 
 
Kolejny projekt uchwały dotyczył uchwalenia budŜetu gminy na 2017 rok.   
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 18za, 0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej  
Nr XXXII/302/16 
 
 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
-przyjęcie sprawozdania 
 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od 16.11.2016 r.- do 8.12.2016 r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia  2016 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 
działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta w następujących sprawach:  
 
A-11 – powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora publicznego gimnazjum 
A-12 – ustalenia stawek czynszu  za dzierŜawę i bezumowne korzystanie z    
           gruntów, 
B-1 -  umowa  Biuro Turystyczne MUZON -program edukacyjny dla uczniów    
          szkół podstawowych ,gimnazjów i szkół średnich,  
B-3-  umowa – firma EduMagika- wzajemne usługi zmierzające  do wspólnego   
          zorganizowania programów edukacyjnych,  
B-7-  umowa- „Hydrokom” stworzenie alternatywnego sposobu odprowadzania   
          ścieków z przydomowych oczyszczalni,  
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B-10- umowa Zakład Budownictwa InŜynieryjnego „Wodklucz” budowa   
          chodnika w Ligocie Dolnej, 
B-11- umowa Zakład Budownictwa InŜynieryjnego „Wodklucz” przebudowa   
           chodnika w Ligocie Dolnej, 
B-29- umowa-  KINADS -współpraca -reklama kinowa, 
 
I.1 - zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych  
       w  Kluczborku przy ul. Powstańców Śl.  
     
Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie  przyjęto jednogłośnie pozytywnie.  
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie sprawozdanie Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres miedzy sesjami  i w wyniku głosowania głosami 18za ,0 przeciw, 
0 wstrzymujących się  sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
Burmistrz  Miasta Kluczborka Jarosław Kielar poinformował ,Ŝe odpowiedz na zapytania   
radnych  zostaną udzielone na piśmie. 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
 Wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Kallus przedstawił informację  a mianowicie :                          
Komisja Rewizyjna realizowała kontrole zgodnie z przyjętym planem na 2016 r. Kontrole  
zostały przeprowadzone w następujących jednostkach, wydziałach  i referatach,  
które dotyczyły: 
-realizacji zadań melioracyjnych, 
-umowy z firmą Asa, 
- opieki przedszkolnej 
-wykonania budŜetu za 2015 r. 
-gospodarki odpadami komunalnymi, 
-stanu prawnego istniejącego gospodarstwa rolnego, 
-termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego.   
Ponadto co miesiąc dokonywała analizy sprawozdania Burmistrza za okres między sesjami. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował ,Ŝe wpłynęło do Rady Miejskiej  wystąpienie 
pokontrolne z Regionalnej Izby Obrachunkowej  z dokumentem moŜna zapoznać się w 
Biurze Rady Miejskiej. 
Pani Barbara Michalak zwróciła się  z pismem  w sprawie wykonania remontu – pismo 
zostanie przekazane do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych. 
Pan Adam Hadała  zwrócił się z pismem w sprawie  umorzenia odsetek za mieszkanie 
komunalne- pismo zostanie przekazane do Burmistrza  celem przygotowania projektu 
uchwały  na kolejna sesje RM. 
Do zapoznania się Biurze Rady Miejskiej  jest Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej   
w sprawie  naruszenia  dyscypliny finansów publicznych. 
Burmistrz Jarosław Kielar – podziękował  za uchwalenie BudŜetu na 2017 r. 
BudŜet  jak kaŜdy nie będzie łatwy  dziękuje za  wytrwałości i wyrozumiałość dziękuję  
pracownikom ,dyrektorom jednostek sołtysom ,radnym za wspólna prace  oraz  z okazji Świąt  
oby byłe one  rodzinne  niezapomniane i  aby  spełniły się wszystkie marzenia małe duŜe i te 
większe dla Państwa i  dla Waszych rodzin.  
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Przewodniczący dołączył się do Ŝyczeń dziękując  wszystkim  za współprace Ŝycząc 
Zdrowych Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Zamknięcie obrad.            
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
zamknął obrady sesji o godz.: 16.45 
                                                                          
 
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                      Przewodniczący 
                                                                                                Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                 
                                                                                              

                                                                                          Janusz Kędzia 
Protokółowała 
B.Maj 
 
 
 


