
Protokół  Nr XL/2017 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 27.09.2017 roku. 

 

Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 18 radnych – nieobecny na sesji  Radni  :Janusz 

Kędzia ,Przybył Jarosław,  Jan Myślecki  

- 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 

Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski 

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/ określenia stawek podatku od nieruchomości, 

b/ określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, 

c /wyrażenia zgody na ustanowienie Kluczborskiego Parku Przemysłowego, 

d/ zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, 

e/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 

4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. 

-opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

-dyskusja 

-przyjęcie sprawozdania z  wykonania budżetu za I półrocze 2017r. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

-opinia Komisji Rewizyjnej, 

-dyskusja, 

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

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

 

Na zaproszenie Rady Miejskiej w Kluczborku w sesji  udział  wzięli  - Nowi mieszkańcy 

naszej Gminy -zamieszkają w Łowkowicach jest to  małżeństwo z Kazachstanu Emilia i 

Wiktor Bielecki  Radni Rady Miejskiej  przywitali ich  serdecznie oraz wręczyli  upominki. 

Ponadto Przewodniczący Obrad  Krzysztof Lewandowski wraz z Burmistrzem podziękowali  

sołtysom ,mieszkańcom oraz Starostom Dożynek za organizację i oraz ogrom pracy  jaka 

włożyli  w Organizację  Dożynek Gminno –Powiatowych. 

 

Do punktu 1 porządku Obrad 

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. 

Uwag nie wniesiono  zatem  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof Lewandowski  

przystąpił do jego realizacji. 

Obecnych na sali obrad 17 radnych 

 

 

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XXXIX /17 z dnia 30.08.2017r.  

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 30.08.2017r.  

zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  

17 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
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d/ Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 

 

 

W dniu 26 września   2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  i 

Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  

z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 

                   

W dniu 21 września  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 I półrocze 2017 r. 

W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy.  

 

W dniu 26 września  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów i sprawozdania  

z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 

 

 

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

i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  

z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz  Miasta i  Skarbnik Gminy. 

 

 

W dniu 22 września 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami i sprawozdania z wykonania budżetu za  

I półrocze 2017 r.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta Kluczborka. 
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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 Krzysztof Lewandowski    poprosił o odczytanie  opinii Komisji: 

 

Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 

Na posiedzeniu w dniu 26 września 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 26 wrzesień 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 21 wrzesień 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 wrzesień 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/ Projekt uchwały w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości, do tego projektu  

Radny  Fraszek zapytał  skąd obniżenie stawek jeżeli  Prezes GUS ustala  jak  ceny wzrastają  

Burmistrz  Jarosław Kielar  - wyjaśnił ,że  ustalone są maksymalne stawki   - my nie mamy 

możliwości obniżyć  stawki  os tej ustalonej. Skarbnik Gminy Piotr Lewad poinformował ,ze 

Minister Finansów ustala   maksymalne stawki my nie możemy ich przekroczyć i w tych 
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widełkach musimy się zmieścić.  Radni nie wnieśli 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 XL/395/17 

 

b/Projekt uchwały w sprawie  określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od 

nieruchomości, do tego projektu uchwały  radni nie wnieśli 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 XL/396/17 

 

c /Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Kluczborskiego Parku 

Przemysłowego, do tego projektu uchwały  radni nie wnieśli 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 XL/397/17 

 

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

projektu uchwały Skarbnik Gminy  wyjaśnił  zmiany  a mianowicie do tego projektu uchwały 

włączenie do uchwały  poz. wydatkowej  kwotę 10.000,00 zł  jest to potencjalny wydatek 

związany z przystąpieniem gminy do programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju   

chodzi o szeroko pojęte  projekty związane z inteligentnymi miastami jest tam 90%  

dofinansowania jest 10 % wkładu własnego  żeby móc rozpocząć   to symboliczne 10 .000,00 

na rozpoczęcie  i wstępne wydatki. Proszę o przyjęcie bo jest zbyt mało czasu.  

Przewodniczący Obrad   poddał pod głosowanie  wprowadzenie  kwoty 10.000,00zł  na 

przystąpienie do programu i w wyniku głosowania głosami 17 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 

się   wniosek został przyjęty. 

Radny Henryk Fraszek zapytał o zwiększenie dochodów  - Kino „Bajka” Skarbnik Gminy  

Piotr Lewald wyjaśnił ,że Kino „Bajka  generuje na tyle wysokie dochody  że w perspektywie 

kolejnych miesięcy ten dochód powinien zostać osiągnięty. Można powiedzieć ,że obecny 

planowany dochód został osiągnięty. OSiR – zgłosił zapotrzebowanie ,że na Kino ”Bajka „ 

zabraknie  400 .000,00zł z tym ,że uzyska 200 .000,00zł dochodu można powiedzieć ,że 

W skali całego roku Kino „Bajka” wygeneruje  1.000.000,00zł dochodu natomiast jego 

funkcjonowanie będzie kosztować 1.200.000,00 zł  nikt się nie spodziewał ,że będzie  dobry 

wynik i nikt nie zakładał ,ze Kino  będzie się bilansować. 
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Burmistrz poinformował ,że  przeciętnie miesięcznie na kino wydajemy 14.000,00zł-

15.000,00zł. W październiku mija  rok. 

Radny  Henryk Fraszek -  zapytał o wydatki  na Oświatę. Jak było zaplanowane  ze jest 

zwiększenie na Oświatę. Burmistrz Jarosław Kielar wyjaśnił – deficyt będzie  ok. 

1.300.000,00zł  w zeszłym roku było ok. 2.500.000,00zł  Ilość pracowników która przeszła na  

pomostówki z  administracji obsługi  nie było to do przewidzenia w dniu planowania  

budżetu. Nie wiemy do końca co da nam  reorganizacja  szkół czy Likwidacja Gimnazjum. 

Zapewniliśmy wszystkim nauczycielom  pracę . Pracownicy  administracji obsługi  przeszli 

tez na emeryturę są odprawy kilku miesięczne.     

Radni nie wnieśli więcej 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 XL/398/17 

 

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

uchwały  radni nie wnieśli 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 XL/399/17 

 

Obecnych na sali obrad 18 radnych 

 

Do punktu 4 porządku obrad 

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. 

-opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej   

w Opolu ( opinia w załączeniu do protokołu ) 

Po odczytaniu opinii  otworzył dyskusje nad  sprawozdaniem 

-dyskusja 

Nikt z radnych w  tym punkcie porządku obrad nie zabrał głosu  zatem Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski  przystąpił do  przeprowadzenia głosowania nad  

-przyjęciem sprawozdania z  wykonania budżetu za I półrocze 2017r. 

Głosowanie :18 za, 0 przeciw,0 wstrzymujących się  

 

Do punktu 5 porządku obrad 
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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  18.08.2017 r.- do 18.09.2017 r. 

 

Na posiedzeniu w dniu 22 września 2017 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania   

z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

 

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta Kluczborka w następujących sprawach:  

 

A-21 -ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 

 w drodze bezprzetargowej  

B-15-umowa - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Fabryka Zmian”- realizacja zadania 

publicznego „3,2,1,0 Start” 

B-17-umowa Przedsiębiorstwo-Usług Drogowych J. Chodor  Z. Wójcik  

T. Grabowski S.C -budowa zatok parkingowych przy ul. Zygmunta Starego w Kluczborku 

 

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

Dyskusja 

Nikt z Radnych  w tym punkcie  nie zabrał głosu 

 

Wiceprzewodniczący 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. 

Nikt w tym  punkcie porządku  obrad nie zabrał głosu. 

 

 

Do punktu 7 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje. 

Radny Henryk Fraszek  poruszył  temat  wydatków w  75023 za pół roku mamy 4 498 490,05   

jest to  połowa czyli jak dodamy  to drugie tyle to będzie  9.000 000,00zł 
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Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski – odczytał  stanowisko 

Komisji w sprawie  umorzenia zaległości z tytułu zapłaty  za nabycie lokalu użytkowego przy 

Pl. Niepodległości.  

Radny Zdzisław Pięch – na Komisjach rozmawialiśmy aby  zwiesić na jakiś czas 

postępowanie. Jeżeli jest to możliwe  i ewentualnie rozłożyć na raty. 

Komisje  wnioskują o nie umarzanie zaległości lecz złożenie wniosku przez wnioskodawcę o 

rozłożenie na raty powstałej zaległości na w/w lokalu. 

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

 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Lewandowski  zaprosił w imieniu Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej  na uroczyste obchody 500-lecia Reformacji ,w ramach których odbędą się 

uroczystości  - wystawa w Muzeum im. Jana Dzierżona  „500 lat Reformacji .Druki 

ewangelickie ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” 

-Koncert  Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk pt. „Solus Chrystus” Kościół Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Kluczborku 

- Panel dyskusyjny  nt.” Reformacja  na Śląsku  -„ Kino Bajka” 

-projekcja  filmu „Luter” Kino Bajka 

- uroczyste nabożeństwo  z okazji 500-lecia reformacji -Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

 

Pismo P. Henryki K. w sprawie braku kontroli nad  gospodarką odpadami przez służby 

miejskie  a w szczególności  nad  prowadzoną na ul. Powstańców Śląskich działalnością 

gospodarczą przez  Firmę „Sobek „ –  skierowano do Burmistrza  celem podjęcia działań. 

 

Ponowne pismo p. Jerzego P. w sprawie  umorzenia  zaległości czynszowych .( p.Jerzy P. 

zabrał głos w  sprawie umorzenia  zaległości  czynszowych )  

Radni podtrzymali stanowisko zawarte w piśmie  A0. BR. 0002.37.2017 .BM z dnia 

12.06.2017r. 

 

Związek Gmin Śląska Opolskiego  - przedłożył do zapoznania się  Informacją o podjętych 

działaniach przez Związek Gmin Śląska Opolskiego w 2016 roku I w pierwszym półroczu 

2017 roku. 

 

Burmistrz Jarosław Kielar  poinformował  - o wydatkach zapisanych w wykonaniu budżetu za  

I półrocze 2017  to : termomodernizacja budynku  UM 320 673,56zł – zakończona 
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,modernizacja  budynku UM 160 985,72 zł, - zakończona budowa windy –UM 253.995,00zł 

zakończona ,przebudowa parkingu UM 3 173,40zł  

Zakup serwera do UM 74 379,87 zł  - wydatki bieżące -3 685 314,50 

 

Do punktu 8 porządku obrad 

 

Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej  Krzysztof 

Lewandowski zamknął obrady sesji o godz.:16.47                           

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                            Wiceprzewodniczący 

                                                                                                     Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                  

                                                                                              

                                                                                                         Krzysztof Lewandowski 

Protokółowała 

B.Maj 

 

 

 

 

 


