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Protokół  Nr XXXVIII/2017 z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w 

dniu 27.06.2017 roku. 

 

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

Doliński  ,Radny Jarosław Przybył ,Radny Jacek Lech 

- lista obecności w załączeniu. 

Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar Z-ca Burmistrza 

Roman Kamiński  Sekretarz Gminy Joanna Niedźwiedź, Prezes „Hydrokomu „ Artur Witek, 

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.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r.  

3.1-uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii  

      o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 

3.2- rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2016 r. 

      – dyskusja 

3.3-  protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie    

         rozpatrzenia  sprawozdania  z wykonania budżetu za rok 2016 

        i sprawozdania finansowego gminy za 2016 r. 

3.4 - uchwała Nr 5/17 z dnia 5 czerwca 2017 r. Komisji Rewizyjnej w sprawie   

       opinii z wykonania budżetu gminy za 2016r.  

3.5 - uchwała Nr 6/17 z dnia 5 czerwca  2017 r. 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 2016 r.  

     - dyskusja-  
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4.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

Opinie Komisji 

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork  za         

    rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kluczbork  

    za 2016 r.  

b/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka,   

c/ zamiany nieruchomości, 

d/ nieodpłatnego nabycia nieruchomości, 

e /nadania nazwy dla ronda na terenie wsi Ligota Dolna, 

f/ udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację      

    zadania „Zaszczepienia populacji rocznika 2011 przeciwko meningokokom    

    typu „C”, 

g/ wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki :Wodociągi  

     i Kanalizacja Hydrokom Sp.z o.o w Kluczborku, 

h/ zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru  

    godzin zajęć nauczycielom ,którym powierzono stanowisko kierownicze oraz     

    ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach   

    oświatowych Gminy Kluczbork, 

i  /ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe   

    warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat ,    

     motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania   

     wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw,   

     a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń   

     wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli, 

j/ zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork za rok      

   2016, 

k/ zmian w budżecie po stronie przychodów ,dochodów i wydatków, 

l/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.  

 

m/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok. 

n/ zgody na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego Miejskiemu Klubowi Sportowemu. 

 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

  -opinia Komisji Rewizyjnej, 
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   -dyskusja, 

    -przyjęcie sprawozdania. 

6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Zamknięcie 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 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. 

Uwag nie wniesiono  zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  przystąpił  

do jego realizacji. 

Obecnych na sali obrad 18 radnych 

 

 

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XXXVII /17 z dnia 31.05.2017r.  

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 31.05.2017r.  

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 27 czerwca  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu   

i Turystyki. 
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Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2016 r. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrza Miasta..  

 

                   

W dniu 22 czerwca  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony Środowiska  

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2016 r. 

W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy.  

 

 

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

i Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2016 r. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrza Miasta.  

 

W dniu 27 czerwca  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2016 r. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz  Miasta i Skarbnik Gminy.  

 

W dniu 26 czerwca   2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta Kluczborka. 

 

Do punktu 2 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych  
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Do punktu 3 porządku obrad 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r.  

 

3.1-uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii  

      o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 

3.2- rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2016 r. 

      – dyskusja 

3.3-  protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie    

         rozpatrzenia  sprawozdania  z wykonania budżetu za rok 2016 

        i sprawozdania finansowego gminy za 2016 r. 

3.4 - uchwała Nr 5/17 z dnia 5 czerwca 2017 r. Komisji Rewizyjnej w sprawie   

       opinii z wykonania budżetu gminy za 2016r.  

3.5 - uchwała Nr 6/17 z dnia 5 czerwca  2017 r. 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 2016 r.  

     - dyskusja-  

3.1-uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu gminy za 2016r.  przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Kędzia  ( uchwała Nr 140/2016r z dnia 27 kwietnia 2017r .Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Kluczbork za 2016r.) 

 

3.2-rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2016r- Przewodniczący Obrad 

otworzył dyskusje nad  sprawozdaniem finansowym za 2016r. 

 

                                                            D Y S K U S J A  

 

Radny Janusz Kallus – Komisja Rewizyjna  swoje stanowisko wyraziła w  uchwałach i opinii  

tylko w trakcie  analizy wykonania budżetu pojawiła się jedna kwestia która wzbudziła nasze 

zaniepokojenie. Chciałem p. Burmistrza poprosić o jedną rzecz w informacji podanej przez  

p. Skarbnika jest zapis ,że wykonanie planu dochodów  z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi jest niższe od planowanej  kwoty o  651.707,98zł w związku z tym 

prosimy o wzmożony nadzór nad ta dziedzina abyśmy pod koniec  roku nie znaleźli  

się w sytuacji podobnej jak przed dwoma laty ,że pod koniec roku trzeba było  dofinansować  

to zadanie. 
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Burmistrz Jarosław Kielar – zadłużenie  od początku wynosi 250.000,00 podlega ono 

częściowej windykacji. Ponadto różnica jest miedzy osobami którzy powinni mieszkać  

a osobami które deklarują.  Jest to trudne do weryfikacji to wynika z prawa nie ma 

możliwości  sprawdzenia. Nie ma obowiązkowych meldunków. Od następnego roku 

przechodzimy w większa segregację. Uważam ,że liczba mieszkańców jest zaniżona.  

Z firmami tez bywa różnie. W ostatnich miesiącach wzrosła ilość śmieci suchych ale  

w dalszym ciągu edukacja na temat odpowiedniej segregacji jest potrzebna. Ilość osób  

powoduje koszty. 

 

 

 

3.3-  protokół Komisji Rewizyjnej Nr 31/17z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia   

sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 i sprawozdania finansowego  gminy za 2016r 

przedstawił  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Kallus 

 

3.4 - uchwałę Nr 5/17 z dnia 5 czerwca 2017r. Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii  

z wykonania   budżetu gminy za 2016r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Janusz Kallus. 

 

3.5 - uchwałę Nr 6/17 z dnia 5 czerwca 2017r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku  

o  udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka przedstawił Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Janusz Kallus 

 

3.6 – uchwałę Nr 280/2017 z dnia 20 czerwca 2017r  Regionalnej  Izby Obrachunkowej 

w   Opolu w/s opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie  absolutorium  

za  2016r.odczytał  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku. 

 

 

 

Do punktu 4 porządku obrad 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodniczący Obrad Janusz Kędzia     poprosił o odczytanie  opinii Komisji: 

 

Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
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Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 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 czerwca 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 27 czerwca 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 27 czerwca 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: 

a)  Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowania  projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork za rok 2016  wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kluczbork za 2016r. i w wyniku głosowania 

głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujący się  uchwała została podjęta  

i nadano jej Nr XXXVIII/370 /17 

 

b/Kolejna uchwała  dotyczyła udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  Kluczborka. 

Radni Rady Miejskiej  w wyniku głosowania głosami  18 za 0 przeciw ,0 wstrzymujący  

się  podjęli uchwałę  i nadano jej Nr XXXVIII/371 /17 

 

c/Projekt uchwały w sprawie  zamiany nieruchomości, do tego projektu uchwały  Radni nie 

wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod 

głosowanie i w wyniku glosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała 

została podjęta i nadano jej Nr XXXVIII/372 /17 
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d/Projekt uchwały w sprawie  nieodpłatnego nabycia nieruchomości, do tego projektu 

uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 

poddał projekt pod głosowanie i w wyniku glosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 

wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVIII/373 /17 

 

e /Projekt uchwały  w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie wsi Ligota Dolna, do tego 

projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku glosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 

wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVIII/374 /17 

 

f/ Projekt uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na 

realizację    zadania „Zaszczepienia populacji rocznika 2011 przeciwko meningokokom    

typu „C”, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku glosowania głosami 18 

za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVIII/375 /17 

 

g/Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki 

:Wodociągi  i Kanalizacja Hydrokom Sp.z o.o w Kluczborku, do tego projektu uchwały  

Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt 

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

uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVIII/376 /17 

 

h/Projekt uchwały w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom ,którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz  ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach  

oświatowych Gminy Kluczbork, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 

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

jej Nr XXXVIII/377 /17 

 

i/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz 

szczegółowe  warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania  wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstwa a także wysokość i warunki 
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wypłacania nagród i innych świadczeń  wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli, do 

tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku glosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 

wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 

 jej Nr XXXVIII/378 /17 

 

j/Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy 

Kluczbork za rok 2016, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 

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

 jej Nr XXXVIII/379 /17 

 

k/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie po stronie przychodów ,dochodów  

i wydatków, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 

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

 jej Nr XXXVIII/380 /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 pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 

wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 

 jej Nr XXXVIII/381 /17 

 

m/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 

rok. do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku glosowania głosami 18 za,0 

przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 

 jej Nr XXXVIII/382 /17 

n/ Projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego 

Miejskiemu Klubowi Sportowemu. do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 

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

 jej Nr XXXVIII/383 /17 
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( wyciąg RIO) 

 
Do punktu 5 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

-opinia Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Kallus przedstawił opinie do Sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej z działalności Burmistrza Miasta Kluczborka za okres od  20.05.2017 r.- 

do 16.06.2017 r. 

 

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca  2017 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania   

z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta Kluczborka w następujących sprawach:  

 

A-14 -  ustalenia ceny biletów za emisje filmowe  w Obiekcie Wielofunkcyjnym     

           -Audiowizualnym pn. Kino-Bajka 

A-22 -ustalenia wzoru umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług   

           przedszkolnych i opłat w grupie wczesno-przedszkolnej w Kluczborku 

B-12- umowa- MDgroup Marta Partyka -prowadzenie szkoleń  w zakresie    

           dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych, 

 

C-1- porozumienie -EKO-Region Sp.zo.o Bełchatów -rozwiązanie  umowy dzierżawy, 

C-2-aneks do porozumienia z dnia 10.11.2010 r. w sprawie powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie Komisja Rewizyjna  przyjęła jednogłośnie pozytywnie.  

 

 

 

Dyskusja 

Nikt z Radnych  w tym punkcie  nie zabrał głosu 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie sprawozdanie Burmistrza Miasta 

Kluczborka za okres miedzy sesjami i w wyniku głosowania głosami 

18 za 0 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało przyjęte. 

Do punktu 6 porządku obrad 

Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
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Nikt w tym  punkcie porządku  obrad nie zabrał głosu. 

Do punktu 7 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje.Burmistrz Jarosław Kielar wraz z Panem Przewodniczącym  - wręczyli 

list gratulacyjny dla  Stowarzyszenia Tytuł "Super Samorząd" dla Gminy Kluczbork.Laureaci z 

Województwa Opolskiego to Fundacja Artem Silesiam Promovere i władze samorządowe gminy 

Kluczbork.Jury Nagrody Super Samorząd 2017 nagrodziło mieszkańców i mieszkanki oraz 

władze lokalne Kuniowa za opracowanie strategii rozwoju miejscowości i wydanie lokalnej 

gazetki. Jury doceniło też zaangażowanie do działania osób w różnym wieku i z różnym 

doświadczeniem. Pani Grażyna Sokołowska  podziękowała wszystkim mieszkańcom Kuniowa bo to 

ich nagroda  i  również Gminie ,która  wspiera działania Fundacji. 

 

W tym punkcie porządku obrad  głos zabrał – Jerzy Przybył  zwracając się do Rady Miejskiej 

o umorzenie zaległości czynszowych  powstałych nie z jego winy. ( pismo w załączeniu do 

protokołu ) 

przewodniczący Rady Miejskiej poinformował ,że zgodnie z ustaleniami zaległości 

czynszowe  ( odsetki )  umarzane są po spłaceniu należności  głównej, zatem potrzymane jest 

stanowisko zawarte w piśmie z dnia 12.06.2017r. Nr AO.BR.0002.37.2017.BM 

-Pani Maria Zak –zwróciła się   o umorzenie zadłużenia czynszowego za lokal mieszkalny 

przy ul. Katowickiej –  

Zwrócić się do P. M.Żak ( przebywającej obecnie w Boboluszkach o  uzupełnienie  

informacji .   

Mieszkańcy  wsi Stare Czaple  po konsultacjach społecznych z mieszkańcami wsi Stare 

Czaple  wyrazili zgodę  na zmianę   nazwy miejscowości z „Stare Czaple  „ na „ Czaple 

Stare”   Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie  stanowisko  mieszkańców  i 

w wyniku  głosowania głosami 18 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się   radni  przyjęli wolę 

mieszkańców. 

Mieszkańcy przysiółka  Bażany o nazwie Kanimierów po konsultacjach społecznych   

z mieszkańcami   –nie wyrazili zgody na zmianę  Kanimierów – na Zbyszów  

Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie  stanowisko  mieszkańców  i w 

wyniku  głosowania głosami 18 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się   radni  przyjęli wolę 

mieszkańców. 

Burmistrz Jarosław Kielar – będzie jeszcze spotkanie mieszkańców , trzeba to 

przedyskutować z mieszkańcami  w konsultacji  brały udział 3 osoby na 27 osób – 

mieszkańcy nie chcą zmian .. 

http://www.maszglos.pl/uczestnicy/fundacja-artem-silesiam-promovere/
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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 

 

 

 

 

 

 


