
Protokół  Nr XXXIX/2017 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 29.08.2017 roku. 

 

Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 19 radnych – nieobecny na sesji :Radna Grażyna 

Popek, 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.Podjecie uchwał w sprawie: 

Opinie Komisji  

a/umorzenia wierzytelności, 

b/uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń    wodociągowych 

i urządzeń  kanalizacyjnych na lata 2018-2020 będących    w posiadaniu Spółki Wodociągi  

i Kanalizacja „HYDROKOM  Sp.z o.o”   w Kluczbork, 

c/dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu    Gminy Kluczbork     

instrumentem płatniczym,  

d/umorzenia wierzytelności, 

e/odpłatnego nabycia  nieruchomości, 

f/zmiany uchwały Nr XXXVIII/378/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. 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 zastępstw,  a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń    
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wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli, 

g/przejmowania przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę  Kluczbork mienia, 

należności  i zobowiązań finansowych oraz dokumentacji   dotychczasowych gimnazjów 

włączanych do  ośmioletnich szkół  podstawowych,  

h/uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  

terenów zainwestowanych wsi Krasków, 

i/zmieniająca uchwałę Nr XLIV/480/14 Rady Miejskiej w Kluczborku    z dnia 5 marca 

2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego   planu zagospodarowania 

przestrzennego  terenów zainwestowanych wsi Bażany 

j/ zmian w budżecie po stronie przychodów i wydatków, 

k/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

-opinia Komisji Rewizyjnej, 

-dyskusja, 

-przyjęcie sprawozdania 

5.Przyjęcie do wiadomości sprawozdań z udzielonych umorzeń należności  

    pieniężnych mających charakter cywilnoprawny za I półrocze 2017 r. 

6.Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej     

    przy Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku w okresie     

    od 01.01.2017 - 30.06.2017 r. 

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

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. 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 19 radnych, 

zatem obrady i podejmowane uchwały są prawomocne, następnie przedstawił porządek obrad.  
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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 19 radnych 

 

 

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XXXVIII /17 z dnia 27.06.2017r.  

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 27.06.2017r.  

zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  

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

 

d/ Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 

 

W dniu 30 sierpnia  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu   

i Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i spotkanie z dyr. Administracji 

Oświaty. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrza Miasta, Skarbnik Gminy ,Prezes 

„Hydrokomu” i dyrekcja Administracji Oświaty. 

                   

W dniu 24 sierpnia   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 i pracownik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. 

W dniu 30 sierpnia   2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich  

i Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał W posiedzeniu uczestniczył 

Burmistrza Miasta , Skarbnik Gminy, Prezes „Hydrokomu „i Dyrekcja Administracji 

Oświaty. 

W dniu 30 sierpnia   2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał . 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz  Miasta i Skarbnik Gminy, Prezes „Hydrokomu” 
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W dniu 28 sierpnia 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  

W tym punkcie porządku obrad nikt z Radnych nie zabrał głosu 

 

Do punktu 3 porządku obrad 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodniczący Obrad Janusz Kędzia     poprosił o odczytanie  opinii Komisji: 

 

Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 

Na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 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 30 sierpnia 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 24 sierpnia 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 30 sierpnia 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: 
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a/Projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności, do tego projektu uchwały  Radni 

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

głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 

została podjęta i nadano jej Nr XXXIX/384/17 

 

b/projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń    wodociągowych i urządzeń  kanalizacyjnych na lata 2018-2020 będących     

w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM  Sp.z o.o”   w Kluczbork,  

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

Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za, 

0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIX/385/17 

 

c/Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu    Gminy Kluczbork  instrumentem płatniczym, do tego projektu uchwały  Radni  

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

głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 

została podjęta i nadano jej Nr XXXIX/386/17 

 

d/Projekt  uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności, do tego projektu uchwały  Radni  

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

głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 

została podjęta i nadano jej Nr XXXIX/387/17 

 

e/Kolejny projekt  uchwały dotyczył odpłatnego nabycia  nieruchomości, do tego projektu 

uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 

poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw ,0 

wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIX/388/17 

 

f/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/378/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. 

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 zastępstw,  a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 

świadczeń   wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli, do tego projektu uchwały  Radni 
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nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod 

głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 

została podjęta i nadano jej Nr XXXIX/389/17 

 

g/Radni przystąpili  do głosowania nad  projektem w sprawie przejmowania przez jednostki 

oświatowe prowadzone przez Gminę  Kluczbork mienia, należności  i zobowiązań 

finansowych oraz dokumentacji   dotychczasowych gimnazjów włączanych do  ośmioletnich 

szkół  podstawowych, do tego projektu uchwały  nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 

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

19 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej NrXXXIX/390/17 

 

h/Następny projekt uchwały  dotyczył uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części terenów zainwestowanych wsi Krasków, do tego projektu uchwały  

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

pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 

uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIX/391/17 

 

i/Projekt uchwały w sprawie  -zmieniająca uchwałę Nr XLIV/480/14 Rady Miejskiej 

w Kluczborku    z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego   

planu zagospodarowania przestrzennego  terenów zainwestowanych wsi Bażany do tego 

projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw , 

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIX/392/17 

 

j/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie po stronie przychodów 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 19 za,0 przeciw , 

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIX/393/17 

 

k/Ostatni projekt uchwały dotyczył  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 19 za,0 przeciw , 

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIX/394/17 
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Do punktu 4 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  17.06.2017 r.- 

do 17.08.2017 r. 

 

Na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia  2017 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania   

z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta Kluczborka w następujących sprawach:  

 

A-18 – utworzenie Puntu Kontaktowego HOST Nation Suport. 

B-33-umowa Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o Katowice-analiza wód 

powierzchniowych i osadów na terenie miejscowości Ligota Dolna, Czaple Stare i Krężel, 

II-1 zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży części gruntu stanowiącego własność gminy 

Kluczbork położonego przy ul. Grunwaldzkiej. 

II-2-zajecie stanowiska w sprawie sprzedaży działki położonej w Kluczborku przy  

ul. Grunwaldzkiej. 

IV-5-zajęcie stanowiska w sprawie wydzierżawienia dodatkowej powierzchni działki przy  

ul. Opolskiej.  

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 

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

Do punktu 5 porządku obrad 

Przyjęcie do wiadomości sprawozdań z udzielonych umorzeń należności  

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny za I półrocze 2017 r. 

Radni nie wnieśli uwag i przyjęli do wiadomości sprawozdanie z udzielonych umorzeń 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny za I półrocze 2017 r. 
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Do punktu 6 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej     

przy Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku w okresie  od 01.01.2017 - 

30.06.2017 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia przedstawił Sprawozdanie z działalności 

Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej   przy Miejskim Zarządzie Obiektów 

Komunalnych w Kluczborku w okresie  od 01.01.2017 - 30.06.2017 r. 

 

Do punktu 7 porządku obrad 

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

Nikt w tym  punkcie porządku  obrad nie zabrał głosu. 

 

Do punktu 8 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje. 

Starosta Kluczborki Zaprasza do wzięcia udziału w obchodach Dnia Weterana Walk o 

Niepodległośc RP oraz 78 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.  

Do Rady Miejskiej wpłynęły pisma w sprawach  : 

1) p. Romana G.  w sprawie umorzenia zaległości na lokalu użytkowym przy  

      pl. Niepodległości  wraz z odsetkami – pismo skierowane zostało do  Komisji Budżetu  

       Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 

2) Petycja złożona przez Mieszkańców ulicy Powstańców Śląskich  w sprawie  

wprowadzenia zakazu przejazdu samochodów  ciężarowych o masie 3,5 tony  oraz  

ustawienia znaków pionowych zakazujących prędkość powyżej 30 km/h w ternie 

zabudowanym – petycja została skierowana  do Wydziału Gospodarki Miejskiej  

3) Ponowne pismo p. Jerzego P. w sprawie  umorzenia zaległości czynszowych – 

odpowiedź - RM podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie A0.BR.0002.37.2017.BM 

z dnia 12.06.2017r. 

4) Pismo p. Krystiana P. w sprawie przydziału mieszkania do remontu – skierowano  

      do Komisji Mieszkaniowej . 

 

Radny Kazimierz Kołosowski zawnioskował aby przy odbiorach prac budowlanych na 

wsiach  uczestniczyli sołtysi – unikniemy  zatem wiele nieporozumień. 

Przewodniczący Rady Miejskiej   poinformował ,że jeżeli nie ma tego zapisanego w umowie 

więc nie ma podstaw prawnych. 
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Radny Tadeusz Doliński – sołtys może uczestniczyć nie stanowi to problemu. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Radnego Kazimierza 

Kołosowskiego  został  on w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 

się podjęty. 

Radny Janusz Kallus  -w imieniu swoim oraz Sołectw Kujakowice  Dolne i Górne  zaprosił 

wszystkich  Radnych  na Dożynki Gminno-Powiatowe, które odbędą się  w Kujakowicach 

Górnych w dniu  2-3 września br. 

Do punktu 9 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 

 

 

 

 


