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Protokół  Nr XXXIV/2017 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 1.03.2017 roku. 

 

Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 18 radnych – nieobecny na sesji  Radny: Jacek Lech 

Janusz Kędzia , Tomasz Michalak - lista obecności w załączeniu. 

Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Sekretarz Gminy, 

Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy, Sołtysi Wsi 

Przedstawiciel Agencji ratingowej  INC Rating-  analityk  Krzysztof Grybionko  

Obrady rozpoczęto o godz.: 16:00 

 

Przedstawiciel Agencji ratingowej  INC Rating-  analityk  Krzysztof Grybionko  

Przedstawił  Raport ( w formie prezentacji )i ocenę  wiarygodności  kredytowej –Gminie 

Kluczbork na poziomie BBB- Jest to długoterminowy rating  krajowy. Perspektywa ratingu 

jest stabilna.( dokumenty w załączeniu do protokołu )  Rating jest oceną wiarygodności 

finansowej instytucji rządowych, firm i jednostek samorządu terytorialnego, emitujących 

dłużne papiery wartościowe bądź pojedynczej emisji tych instrumentów dłużnych .Przy 

ocenie brana jest pod uwagę rzetelności emitenta w wywiązywaniu się ze zobowiązań także 

prognozy jego sytuacji finansowej w przyszłości oraz  analizy wszystkich typów ryzyka 

związanego z zakupem tych instrumentów finansowych.  

Opinia taka obejmuje ogólną zdolność kredytową dłużnika lub zdolność kredytową dłużnika 

w odniesieniu do danego instrumentu  dłużnego czy też innego zobowiązania finansowego. 

Rating jest ocena zdolności podmiotu prawa, również państwa ,jako emitenta papierów 

dłużnych, pożyczkobiorcy  lub kredytobiorcy do pełnej obsługi zaciągniętego długu .Poprzez 

pełną obsługę  długu  rozumiana jest spłata odsetek i kapitału wierzycielowi według 

ustalonych w umowie kwot i terminów. Dla wierzyciela ocena ratingowa stanowi 

charakterystykę  wielkości ryzyka kredytowego(niedotrzymania  warunków umowy, na jakie  

jest on narażony ,udzielając finansowania o charakterze dłużnym. 

Przedstawiciel Agencji ratingowej INC Rating-  analityk  Krzysztof Grybionko wręczył 

Burmistrzowi Miasta Kluczborka  certyfikat  wykonanego  ratingu Gminy Kluczbork, który 

nadaję  ocenę wiarygodności  Kredytowej-Gminie Kluczbork na  poziomie BBB-. 

 

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/ zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy  

Kluczbork, 

b/ określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu   

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy  

publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork, 

c/dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju  szkolnego, 

d/ zmiany uchwały,  

e/ nabycia nieruchomości, 

f /przyznania dotacji  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogacicy, 
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g /określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży  dla sołtysów, 

h/ umorzenia  wierzytelności, 

i/ zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, 

j/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 

k/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  budowlane  przy  

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

l/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty   budowlane  przy  

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

m/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  budowlane  przy  

 zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

n/ odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 8 lat. 

o/wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork-jako partnera do projektu pn. 

”Elektroniczne usługi publiczne- e -administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu  

  Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego „ 

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.Informacja Burmistrza Miasta Kluczborka o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.  

36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) za okres 

od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. (na stronie www.kluczbork.eu ) 

7.Przyjecie do wiadomości sprawozdania z udzielnych umorzeń należności pieniężnych  

mających charakter cywilnoprawnych za II półrocze 2016 r. 

8.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kluczborku za 2016 r. 

(do wglądu Biuro Rady). 

9.Wolne wnioski i informacje. 

10.Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 porządku Obra 

Sprawy porządkowo – organizacyjne 

 

a)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej   

w Kluczborku Krzysztof Lewandowski 

 

b) Przewodniczący Obrad stwierdził, że 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. W związku z tym ,że porządek obrad został uzupełniony  

o projekt uchwały oznaczony  lit „o” Przewodniczący Obrad poddał  porządek obrad pod 

głosowanie i w wyniku głosowania  został on przyjęty jednogłośnie pozytywnie  ( 18 gł. za)  

 

Obecnych na sali obrad 18 radnych 

 

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XXXIII /17 z dnia 25.01.2017r.  

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 25.01.2017r.  

zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  

18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  

 

http://www.kluczbork.eu/
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d/ Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 

 

W dniu 27 lutego 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  i Turystyki. 

Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał. W posiedzeniu uczestniczyli  Burmistrz 

Miasta, Z-ca Burmistrza i Skarbnik Gminy.  

 

W dniu 23 lutego 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska. Tematem posiedzenia była analiza 

projektów uchwał. W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy.  

 

W dniu 27 lutego 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich  

i Socjalnych. Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał i spotkanie Komendantem 

Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Miasta,  

Z-ca Burmistrza Miasta i Skarbnik Gminy 

 

W dniu  28 lutego 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Miejskiej. Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz, Z-ca Burmistrza  Miasta i Skarbnik Gminy. 

 

W dniu 27 lutego  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami i kontrola z udzielonych ulg i umorzeń w 2016r.W posiedzeniu uczestniczył 

Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy. 

 

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: 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof Lewandowski poprosił o odczytanie  opinii 

Komisji: 

 

Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 

Na posiedzeniu w dniu 27 lutego  2017 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch, 

 

Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki 

Na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik, 

 

Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony 

Środowiska.  

Na posiedzeniu  w dniu 23 lutego 2017 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński, 

 

Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  

Na posiedzeniu w dniu 28 lutego  2017 r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
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zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji  

Jan Myślecki,  

 

Po odczytaniu opinii Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  

a mianowicie: 

 

Obecnych na sali obrad 18 radnych 

 

a/Projekt uchwały w sprawie  zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład 

zasobu Gminy Kluczbork, do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem 

Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 

głosowania głosami  18 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 

jej Nr XXXIV/317/17  

 

b/Projekt uchwały w sprawie  określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy 

publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork, do tego projektu uchwały 

nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poddał projekt 

pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się 

uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIV/318/17  

 

 

c/Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  

do nowego ustroju  szkolnego, do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem 

Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 

głosowania głosami 18 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 

jej Nr XXXIV/319/17  

 

d/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały, do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag 

zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poddał projekt pod głosowanie 

i w wyniku głosowania głosami 17 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została 

podjęta i nadano jej Nr XXXIV/320/17  

 

e/Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, do tego projektu uchwały nie wniesiono 

uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poddał projekt pod głosowanie  

i w wyniku głosowania głosami 17 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została 

podjęta i nadano jej Nr XXXIV/321/17  

 

f /Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji  dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Bogacicy, do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Obrad 

Krzysztof Lewandowski poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  

17 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej  

Nr XXXIV/322/17  

 

g /Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży 

dla sołtysów, do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Obrad 

Krzysztof Lewandowski poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  

17 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej  

Nr XXXIV/323/17  
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h/Projekt uchwały w sprawie umorzenia  wierzytelności, do tego projektu uchwały 

nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski poddał projekt 

pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się 

uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIV/324/17  

 

i/Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 

projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski 

poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 17 za,0 przeciw, 

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIV/325/17  

 

j/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 

uchwały nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski poddał 

projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 17 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących 

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIV/326/17  

 

k/ Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu 

uchwały nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski poddał 

projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 17 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących 

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIV/327/17  

 

l/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu uchwały 

nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poddał projekt 

pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się 

uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIV/328/17  

 

m/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu 

uchwały nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poddał 

projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 17 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących 

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIV/329/17  

 

n/Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy na okres 8 lat. do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem 

Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 

głosowania głosami 17 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 

jej Nr XXXIV/330/17  

 

Burmistrz Jarosław Kielar wyjaśnił, że dotyczy  to projektu uchwały „o”  wyrażenie zgody 

do Projektu Elektroniczne usługi publiczne- e -administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu 

Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego „ chodzi o środki zewnętrzne. 

 

o/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork-jako 

partnera do projektu pn. ”Elektroniczne usługi publiczne- e -administracja dla Gminy 

Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego „do tego projektu uchwały nie 

wniesiono uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poddał projekt pod 

głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała 

została podjęta i nadano jej Nr XXXIV/331/17  
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Do punktu 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

-opinia Komisji Rewizyjnej 

 
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 

Kluczborka za okres od 17.01.2017 r.- do 16.02.2017 r. 

 

Na posiedzeniu w dniu 27 lutego  2017 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania 

z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. Wyjaśnień udzielił Burmistrz 

Miasta w następujących sprawach:  

 

A-18- ogłoszenia naboru i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko starszy informatyk, 

B-3 i B-4 –umowa- Biuro Obsługi Technicznej „ROAD” Paweł Świątek wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę parkingu przy Urzędzie i ul.Generała 

Maczka, 

B-7- umowa Pracowania Projektowa PROKOM-Opole wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na zadanie pn - Rozbudowa skrzyżowania typu rondo Obwodnicy Kluczborka, 

B-9- umowa  Pracowania Projektowa PROF. Wiesław Flak -wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Żabińcu. 

B-11- umowa Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom” Sp. z o .o – serwisowanie 

przydomowych oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Kluczbork i Byczyna, 

B-13- umowa- Samorządowy Informator SMS- Wrocław -system ostrzegania SI SMS 

na smartfony i telefony,  

B-14 – umowa Stowarzyszenie Super Kibic-Mistrz Wiedzy Dżentelmen Sportowych Aren -

organizacja 40 Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych 2017 rok, 

B-15-umowa Firma Remontowo - Budowlana POLOCZEK –wykonanie robót okładzinowych 

z płytek w Urzędzie Miejskim, 

B-17-umowa Zakład Malarsko- Remontowo Budowlany Henryk Gizler -odnowienie elewacji 

budynku świetlicy wiejskiej w Czaplach Starych, 

B-19- umowa SEWI Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski spółka jawna - wykonanie 

dokumentacji kosztorysowo -projektowej na zdanie pn. Przebudowa ul. Powstańców Śl. 

ul. Granicznej i ul. Różanej w Kluczborku, 

B-24-umowa Beata Podgórska ALBEKO -Opole – wykonanie sprawozdania rocznego 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

B-30-umowa PROGRESS CONSULTING -Wrocław -wykonanie dokumentacji aplikacyjnej 

projektu -Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Górnych, 

B-31-umowa -Pianina  Henryk Kuźnik Pszczyna -zakup fortepianu marki Bechstein,  

B-32-umowa – Pracowania Projektowa KRK Roman Korzeń - projekt kładki pieszo-

rowerowej przy zbiorniku „Kluczbork”, 

 
Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie  przyjęto jednogłośnie pozytywnie.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie sprawozdanie Burmistrza 

Miasta Kluczborka za okres miedzy sesjami i w wyniku głosowania głosami 17za ,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  nie zabrano głosu  

Do punktu 6 porządku obrad 
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Przewodniczący Obrad  poinformował ,że  wszyscy otrzymali  

Informację Burmistrza Miasta Kluczborka o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.  

36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) za okres 

od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. oraz znajduje  (na stronie www.kluczbork.eu ) 

 

Do punktu 7 porządku obrad 

 

Przyjęcie do wiadomości sprawozdania z udzielnych umorzeń należności pieniężnych  

mających charakter cywilnoprawnych za II półrocze 2016 r. 

Radni przyjęli do wiadomości sprawozdania z udzielnych umorzeń należności pieniężnych  

mających charakter cywilnoprawnych za II półrocze 2016 r. 

 

Do punktu 8 porządku obrad 

Przewodniczący  Obrad Krzysztof  Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej  

w Kluczborku za 2016 r. (do wglądu Biuro Rady). 

 

Do punktu 9 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje. 

Burmistrz Jarosław Kielar  poinformował ,że  kolejny Inwestor złożył List intencyjny 

w sprawie zakupu terenu przy ul. Wołczyńskiej zatrudnienie 50 miejsc pracy .Problem jest 

jeden ,że do miesiąca lipca musi być ustanowiona strefa. Będziemy w tym kierunku 

prowadzić rozmowy. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski  poinformował iż każdy Radny 

jest w posiadaniu  Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Kluczbork w 2016 roku oprócz tego znajduje się on w Biurze Rady Miejskiej 

do wglądu. 

 

Z-ca Burmistrza Roman Kamiński poinformował ,że wpłynął wniosek właścicielki Żłobka 

„Pod Jabłonką” w sprawie :zmiany uchwały Nr LII557/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z 

dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 

Kluczbork. 

- zwiększenie dotacji celowej  na prowadzony Żłobek. Administracja Oświaty i Urząd 

sprawdził  możliwości oraz wysokość  stawek na udzielanie dotacji  celowej  na terenie 

Województwa Opolskiego- my mamy stawkę 400 zł koszty obsługi dziecka wczesno-

przedszkolnego w naszym PPNr 7  wynoszą ok. 1000-1020 zł stad możliwość zwiększenia 

kwoty istniałaby z jednym zastrzeżeniem, że dzieci które przebywają w tym czasie pod 

opieka  żłobka ( żłobków) będą rozliczane zgodnie z frekwencją. Rozliczenie będzie  

na poszczególne dni pobytu dziecka. To też pomoże rozładować kolejki oczekiwania 

na przyjęcie dziecka do Żłobka na terenie Gminy Kluczbork. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski poinformował też o Uchwale 

Nr 676/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 

26 stycznia 2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy 

Kluczbork ,która postawia  pozytywnie zaopiniować planowana kwotę długu Gminy 

Kluczbork. ( uchwała do wglądu  w załączeniu do protokołu), oraz  Uchwała Nr 1/2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

z dnia 1 lutego 2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego  

http://www.kluczbork.eu/
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w uchwale budżetowej Gminy Kluczbork na 2017r.postanawia pozytywnie zaopiniować 

możliwość sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kluczbork  

na 2017rok. 

Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych poinformował ,że Pan Sebastian Michalak nie był 

autorem pisma i załączonego wniosku o przydział mieszkania. Pismo 

AO.BR.0002.32.2016BM. Zgodnie z oświadczeniem  autorem pisma była matka Pana 

Sebastiana  Michalaka ,która prawdopodobnie  działała bez jego  zgody i wiedzy. 

 

Wpłynęło pismo od Kłoda Narkiewicz-Jodko Spółka Partnerska Adwokaci  Al.Jana Pawła II 

78 lok.48  00-175 Warszawa w sprawie : Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu 

prawnego Wnioskodawcy a mianowicie : Działając w imieniu TOI TOI Polska Sp.zo.o., 

wzywam do usunięcia naruszenia interesu prawnego Wnioskodawcy poprzez uchylenie § 2 

uchwały Nr XXVIII/308/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2012r.  

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Kluczbork. W/w  pismo kieruję  do Radcy Prawnego celem 

przygotowania opinii. 

 

Radny Jan Myslecki  - odnosi wrażenie ,że celowe jest blokowanie  ustanowienia Strefy 

Wałbrzyskiej. 

 

Burmistrz Jarosław Kielar – poinformował ,że sprawa się  przeciąga    trwa to już dwa lata   

i tylko nagłaśnianie   sprawy  może coś zdziała . Być może apel  w formie uchwały.   

Chciałbym  spotkać  się z przedstawicielem  PiS-u z Kluczborka . 

 

Do punktu 10 porządku obrad 

Zamknięcie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Lewandowski zamknął obrady sesji o godz.: 17:15 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                          Wiceprzewodniczący 

                                                                                                   Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                  

                                                                                              

                                                                                                         Krzysztof Lewandowski 

Protokółowała 

B.Maj 

 

 

 


