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Protokół  Nr XXXIII/2017 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
25.01.2017 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 20 radnych – nieobecny na sesji  Radny: Jacek Lech 
- 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, 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 
 
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
Opinie Komisji 
a/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kluczborku, 
 
b/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kluczborku  na 2017      
    rok, 
c/ zatwierdzenia  Planu Pracy na rok 2017 oraz Programów Działalności  Środowiskowego  
    Domu Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie, 
d/ umorzenia wierzytelności,  
 
e/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego   
    opiekuna oraz warunków zwolnienia  z ponoszenia opłat, 
f/ ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  maksymalnej  
   kwoty dofinansowania opłat w 2017 rok za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w  
   przedszkolach ,szkołach podstawowych, gimnazjach i Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia,  
   dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork, 
g/ zmiany uchwały  w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości  
    stypendiów sportowych dla osób fizycznych, 
h/ wyraŜenia zgody  na przedłuŜenie okresu uŜytkowania wieczystego  
     nieruchomości połoŜonej w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 
i/  wyraŜenia opinii dot. wniesienia wkładu niepienięŜnego(aportu) do Spółki  
    zo.o EKO-REGION” z siedziba w Bełchatowie w postaci nieruchomości   
    gruntowej w zamian  za objęcie udziałów w spółce 
j/ przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyraŜenia zgody na  
   zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, 
k/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
l/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 
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m/ projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju  
     szkolnego 
n/ określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu   
    uzupełniającym  do publicznych szkół podstawowych dla którego organem prowadzącym  
    jest gmina Kluczbork 
4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej, 
-dyskusja, 
-przyjęcie sprawozdania. 
5. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
6. Wolne wnioski i informacje. 
7. Zamknięcie obrad.                                       
 
                                                                                                                                                                                                                      
 
 
Do punktu 1 porządku Obra 
Sprawy porządkowo – organizacyjne 
 
a)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej   
w Kluczborku Janusz Kędzia 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  zaprosił do obejrzenia  wystawy z 
Kluczborskiego Domu Kultury  z pleneru malarskiego –  
 
b) Przewodniczący Obrad stwierdził, Ŝe obecnych na dzisiejszej sesji jest 20 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 18 radnych 
 
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XXXII /16 z dnia 21.12.2016.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 21.12.2016.  
zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  
18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
 
d/ Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 
 
W dniu 18 stycznia 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan pracy na 2017 r. 
W posiedzeniu uczestniczyli  Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza i Skarbnik Gminy.  
                   
W dniu 19 stycznia  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan pracy na 2017 r. 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta i Z-ca Burmistrza Miasta  
 
W dniu 18 stycznia 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan pracy na 2017 r. 
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W dniu 24 stycznia  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan pracy na 2017 r. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy. 
     
 
W dniu 23 stycznia  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 
między sesjami. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
 
 
 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
W tym punkcie  nikt z Radnych nie zabrał głosu 
 
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 18 stycznia  2017 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 18 stycznia 2017 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 dniu 19 stycznia 2017 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 dniu 24 stycznia  2017 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 20radnych 
 
a/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej  
    w Kluczborku, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący  
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   Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku  
   głosowania głosami 20 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i  
   nadano jej Nr XXXIII/ 303/17 
 
b/Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kluczborku   
   na 2017 rok, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący  
   Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku  
   głosowania głosami 20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta  
   i nadano jej Nr XXXIII/ 304/17 
 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia  Planu Pracy na rok 2017 oraz Programów   
   Działalności  Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie,  
   do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  
   Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania  
   głosami 20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano 
   jej Nr XXXIII/ 305/17 
 
 
d/ Projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności, do tego projektu uchwały  Radni  
    nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt   
    uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw, 
    0 wstrzymujących się  uchwała została  podjęta i nadano jej Nr XXXIII/306/17  
 
 
e/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt   
   dziecka u dziennego  opiekuna oraz warunków  zwolnienia  z ponoszenia opłat, do tego  
   projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz  
   Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za, 
   0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIII/ 307/17 
 
 
f/Projekt  uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia     
  zawodowego nauczycieli  maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 rok  
  za  kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach ,szkołach podstawowych,    
  gimnazjach i Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia, dla których organem prowadzącym jest    
  Gmina Kluczbork, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący   
  Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku  
   głosowania głosami 20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta  
   i nadano jej Nr XXXIII/308/17  
 
g/Projekt uchwały w  sprawie zmiany uchwały  w sprawie zasad, trybu przyznawania,  
   pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych, do tego projektu  
   uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
   poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami20 za ,0 przeciw, 
   0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIII/309/17  
 
 
h/Projekt uchwały  w sprawie wyraŜenia zgody  na przedłuŜenie okresu uŜytkowania  
   wieczystego nieruchomości połoŜonej w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej do tego projektu  
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    uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
    poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw, 
    0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIII/310/17  
 
 
i/ Projekt  uchwały  w sprawie wyraŜenia opinii dot. wniesienia wkładu  
   niepienięŜnego(aportu) do Spółki  z o.o EKO-REGION” z siedziba w Bełchatowie  
   w  postaci nieruchomości  gruntowej w zamian  za objęcie udziałów w spółce do tego  
   projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz   
   Kędzia  poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za, 
   0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIII/ 311/17 
 
 
j/ Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz   
   wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, do tego projektu  
   uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
   poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami20 za 0 przeciw  
   0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIII/312/17  
 
 
k/ 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 projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za , 
     0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIII/ 313/17 
 
 
l/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu  
   uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
   poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw, 
   0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIII/ 314/17 
 
 
m/ Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  
     do nowego ustroju szkolnego .W tym temacie głos zabrał  Radny Janusz Kallus – w 
związku z tym ,Ŝe wczoraj pracowaliśmy nad tym projektem uchwały  na stronie internetowej 
ukazał się nowy projekt uchwały, który  w paru szczegółach się róŜni chciałem zapytać 
projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 17 stycznia 2017 . 
Przewodniczący Rady Miejskiej – ja mam projekt uchwały z dnia 25 stycznia 2017. 

Radny Janusz Kallus -w dotychczasowym projekcie na którym wczoraj pracowaliśmy w  §7  
miała  być utworzona Publiczna Szkoła  Podstawowa im Mikołaja Kopernika w 
Kujakowicach Dolnych z Oddziałem zamiejscowym w Kujakowicach Górnych oraz z 
Oddziałami  Przedszkolnymi w  Kujakowicach Dolnych i Łowkowicach. W myśl tego nowe 
projektu tworzy się tylko Publiczna Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi 
im Mikołaja Kopernika w Kujakowicach Dolnych   nic nie wspominamy o Oddziale 
zamiejscowym w Łowkowicach gdzie przy innej szkole jest to wymienione. 
 
Z-ca Burmistrza Roman Kamiński – wczoraj odbyliśmy kolejna konsultację z Opolskim 
Kuratorem Oświaty ze względu na zmianę przepisów prawa oświatowego. Przepisy zmieniają 
się z dnia na dzień w orzeczeniach Ministerstwie Edukacji Narodowej. Nazwę skróciliśmy ,ze 
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względu na jej długość. Kurator nie dał jeszcze odpowiedzi w tym temacie. Zgodnie z 
nowymi wytycznymi  projekt  musimy przedstawić do akceptacji Związków Zawodowych 
i Opolskiego Kuratora Oświaty projekt   dopiero po tych konsultacjach trafi na następną sesje  
do uchwalenia. W §7  zostaje oddział zamiejscowy w Łowkowicach. Mamy 4 Gimnazja w 
Gminie Kluczbork i 5  Gimnazjum Powiatowe Nr 1   gdzie organem prowadzącym jest 
Powiat. Nasza propozycja oparta była o analizę  moŜliwości  bazowej naszych placówek 
Szkoła Podstawowa Nr 1  będzie funkcjonować na takich samych zasadach. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 pozostaje  do której faktycznie zostaje dołączone 
Publiczne Gimnazjum Nr 3,które będzie wygaszane w następnych dwóch latach i będzie to 
stanowić w przyszłości jedna całość. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 1-8. W przypadku 
Szkoły Podstawowej w Bogacicy i Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy – łączymy te jednostki, 
wygaszamy  Gimnazjum a powstaje  Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 
Mięliśmy problemy z akceptacja przez Opolskiego Kuratora Oświaty  odnośnie  Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych ,która postanowiliśmy ze względu na analizę  
postanowiliśmy  połączyć z Publicznym Gimnazjum  Nr 4 w Kujakowicach Górnych a 
mianowicie  w Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych powstaną oddziały 
od 1-3  a Kujakowice Górne   klasy  4-8  ze względu na  bazę. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5  zostaje połączona z Publicznym Gimnazjum Nr 5  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie zostaje przekształcona  1-8 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie  zostaje przekształcona  1-8 
Zmniejszy się struktura szkolnictwa  o 4  powstanie  7 szkół Podstawowych i 6 Przedszkoli  
w Gminie Kluczbork. Jedynym problemem są  problemy kadrowe  nad którymi będziemy 
pracować. 
 
Radny Piotr Sitnik zapytał -  czy te  trzy Budynki  PSP Nr 2 będą wykorzystane? 
 
Z-ca Burmistrza Roman Kamiński- PSP nr 2  posiada 3 budynki  budynek PSP Nr 2 –klasy  
4-6 budynek  po PSP nr 4 klasy  1-3  i budynek po PG Nr 3  -klasy starsze 
W perspektywie  czasu ze wzglądu na braki lokalizacyjne Szkoły Muzycznej   będziemy  
mogli tworzyć klasy   artystyczne o profilu muzycznym. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – w PG nr 3   są juŜ klasy  ,które w  godzinach popołudniowych 
wykorzystywane są przez Szkołę Muzyczną Lokalowo w ciągu  kilku lat  się zmieści. 
Budynek Szkoły Muzycznej jest oddany przez Ministerstwo Kultury i nic na dzisiaj nie 
moŜemy zrobić. 
 
Radny Jan Myślecki – jak  referendum   do 1 września rozstrzygnie ,Ŝe wracamy do stanu 
poprzedniego czy  będzie to moŜliwe? 
 
Z-ca Burmistrza Roman Kamiński- tak będzie nie będzie  z tym problemu. 
 
W związku z zakończeniem  dyskusji  nikt z Radnych  nie wniósł  uwag zatem  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie 
 i w wyniku głosowania głosami 20 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została  
 podjęta i nadano jej  Nr XXXIII/ 315/17 
 
 
n/ Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym 
   i postępowaniu uzupełniającym  do publicznych szkół podstawowych dla którego organem  
   prowadzącym jest gmina Kluczbork do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag  
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   zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod  
   głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się       
   uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIII/ 316/17 
 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od  9.12.2016 r.- do 16.01.2017 r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 23 stycznia  2017 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania   
z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta w następujących sprawach:  
 
A-1-zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych  
      Gminy Kluczbork w okresie zimowym, 
A-6-powołania komisji  przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia    
      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ”Przyjęcie   
        długoterminowego zobowiązania finansowego Gminy Kluczbork,  
A-10- uruchomienia rezerwy celowej budŜetu Gminy w 2016 r. 
A-15- niewykonania prawa pierwokupu, 
A-31-powołania auditorów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, 
A-32-wprowadzenia kart usług w Urzędzie Miejskim w Kluczborku oraz zasad     
          ich aktualizacji, 
A-34- niewykonania prawa pierwokupu,  
B-9 – umowa Usługi Komunalne SOBEK -opróŜnianie zbiorników   
         bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z świetlic wiejskich, 
B-20 do B-24 -umowy- Anna Sierakowska- wykonanie dokumentacji    
       projektowo- kosztorysowej 
B-26- aneks – do umowy Caritas Diecezji Opolskiej- określenie wysokości    
       dotacji na rok 2017, 
B-29- umowa Caritas Diecezji Opolskiej – dotacja  na doŜywianie   
       podopiecznych OPS-u, 
B-31- umowa Piotr Bazan -podświetlenie budynku kościoła w Łowkowicach  
      dowieszenie opraw,  
B-34 – umowa Jacek Krynicki -druk materiałów promocyjnych w gazecie   
       FreeTV, 
B-38- umowa Gabriela Bartoszek -odławianie bezdomnych bezpańskich  
          i wałęsających  się zwierząt z terenu gminy,  
B-39- umowa Miejski Klub Sportowy -dotacja  na tworzenie warunków   
     sprzyjających rozwojowi sportu, 
B-40- umowa Pracownia Kartograficzna”Geodezja S.C Kluczbork – usługi   
        geodezyjne dla gminy Kluczbork na 2017 r. 
B-45- umowa PHW” ANDREW” -wycinka i podkaszanie drzew przy  
ul. Ossowskiego 
-przyjęcie sprawozdania 
 
Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie  przyjęto jednogłośnie pozytywnie.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie sprawozdanie Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres miedzy sesjami i w wyniku głosowania głosami 20za ,0 przeciw, 
0 wstrzymujących się  sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu. 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
 Wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  odczytał półroczne sprawozdanie  
z działalności  Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy  Miejskim Zarządzie 
Obiektów Komunalnych w Kluczborku  za okres 1.07.2016r.do 31.12.2106r.( Sprawozdanie  
w załączeniu ) 
Przewodniczący Rady Miejskiej   Janusz Kędzia poinformował ,ze obszerna informacja 
dotycząca czystości powietrza  na terenie Gminy  do zapoznania  znajduję się w Biurze Rady 
Miejskiej, 
Odpowiedz na pismo w sprawie  spalania śmieci w piecach CO – znajduje się  w Biurze Rady 
Miejskiej do wglądu. 
 
Pismo wraz z wnioskiem  w sprawie  przydziału mieszkania dla Pana Sebastiana M.  
przekazuję do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych. 
Wniosek  MZOK w sprawie  umorzenia  naleŜności czynszowych dłuŜnika M.K. w związku 
ze śmiercią najemcy – przekazuję  do Burmistrza Miasta Kluczborka   celem przygotowania 
projektu uchwały  na następną sesje RM. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku  poinformował o  przygotowanej informacji   
o wykonaniu wniosków pokontrolnych  do zapoznania się  w Biurze Rady Miejskiej. 
Wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu  w sprawie realizacji projektu  
Opolskie dla  rodziców i dzieci w ramach Działania 7.6 Godzenie Ŝycia prywatnego  
i zawodowego Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  
2014-2020. do zapoznania się dla Radnych  w Biurze Rady Miejskiej. 
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 
 
 


