
Protokół  Nr XLIV /2018 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 31.01.2018 roku. 

 

Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 19 radnych – nieobecny na sesji  Radny  : Janusz 

Kędzia ,Jarosław Przybył - 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

Opinie Komisji 

a/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kluczborku, 

b/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kluczborku na 2018 r. 

c/ umorzenia wierzytelności, 

d/ zmiany uchwały Nr IX/59/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia  

    30 kwietnia 2003 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali   

     wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork, 

e/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych    

    placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół, dla    

    których Gmina Kluczbork jest organem  rejestrującym, 

f/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

g/ zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, 

h/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 

i/ zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.  

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

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

-opinia Komisji Rewizyjnej, 

-dyskusja, 

-przyjęcie sprawozdania. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad. 
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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 19 radnych, 

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

Po odczytaniu porządku obrad, Wiceprzewodniczący  zapytał czy są wnioski i uwagi  

do przedstawionego porządku. Uwag nie było zatem przystąpił do  jego realizacji 

 

Obecnych na sali obrad 19 radnych 

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XLIII /17 z dnia 21.12.2017r.  

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 21.12.2017r.  

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 29 stycznia   2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i 

Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan pracy na 2018 r.        

W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrza Miasta .  

                   

W dniu 25 stycznia   2018 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony Środowiska  

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan pracy  na 2018 r.        

W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrza, Skarbnik.  

 

 

W dniu 29 stycznia  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i Socjalnych. 
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Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał  i plan pracy na 2018 r. 

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

 

 

W dniu 31 stycznia   2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i budżetu na 2018 r. 

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

 

W dniu 29 stycznia  2018 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 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 29 stycznia 2018 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekty uchwał 

Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch 

Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki 

      Na posiedzeniu w dniu 29.01.2018 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekty uchwał 

Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik 

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

Środowiska.  

Na posiedzeniu w dniu 25.01.2018r.. analizując materiały Komisja -  zawnioskowała o 

przełożenie na następną sesję  projektu „c” w sprawie umorzenia wierzytelności. 
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Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 

 

Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  

Na posiedzeniu w dniu 31.01.2018r r. analizując materiały Komisja pozytywnie zaopiniowała 

przygotowane projekty uchwał.  Przewodniczący  Komisji Jan Myślecki   

 

Obecnych na sali obrad 19 radnych 

 

Po odczytaniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  

 

a/ Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w 

Kluczborku, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący 

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

przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/433/18 

 

 

b/ Projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kluczborku na 

2018 r. do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady 

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

wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/434/18 

 

 

c/Projekt uchwały w sprawie  umorzenia wierzytelności, Radny  Zdzisław Piech podkreślił ,że 

na wcześniejszych komisjach przyjęliśmy  że jak  najemcy spłaca główna cześć zadłużenia to 

będziemy umarzać odsetki karne. Z informacji MZOK  wynika ,ze należność główna  została  

spłacona  wnioskuje o przyjęcie tej uchwały. Burmistrz Jarosław Kielar  poinformował  o  

umorzeniach w latach  2016-10 umorzeń  dla 7  pośmiertnie dla 3 należność główną w 2017 – 

umorzeń 8  3 po spłaceniu należności głównej a 5  pośmiertnie.  Do tego projektu uchwały 

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

Środowiska. złożyła wniosek . W tym  punkcie porządku obrad Radny Stanisław Konarski  

podkreślił ,że  źle zrozumiał  bo na komisji była mowa 50 % odsetek .W związku z tym 

sprawa jest  jasna i popieram wniosek Radnego Zdzisława Pięcha  

Na posiedzeniu w dniu 25.01.2018r. analizując materiały Komisja -  zawnioskowała o 
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przełożenie na następną sesję  projektu „c” w sprawie umorzenia wierzytelności. 

zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał wniosek Komisji pod głosowanie wniosek 

i w wyniku głosowania głosami 0 za ,19 przeciw,0  wniosek nie został przyjęty. Następnie 

Przewodniczący Obrad  poddał pod głosowanie przygotowany projekt uchwały i w wyniku 

głosowania głosami 18za 0 przeciw 1 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej 

Nr XLIV/435/18 

 

 

d/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z 

dnia 30 kwietnia 2003 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali  wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli 

uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 

głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 

jej Nr XLIV/436/18 

 

 

e/Projekt uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych  placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół, dla    

których Gmina Kluczbork jest organem  rejestrującym, do tego projektu uchwały  Radni nie 

wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie i w 

wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 

nadano jej Nr XLIV/437/18 

 

 

f/Projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego, do tego projektu 

uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt 

pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,1 wstrzymujących się 

uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/438/18 

 

 

 

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

projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał 

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

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/439/18 
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h/Projekt uchwały  w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 

uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt 

pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,1 wstrzymujących się 

uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/440/18 

 

 

i/Projekt uchwały w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych. do tego projektu 

uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt 

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

uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/441/18 

 

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  05.12.2017 r.- do 19.01.2018r. 

 

Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2018 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 

działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

 

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta Kluczborka w następujących sprawach:  

A-31-Powołania Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Integracji  

     i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kluczbork 

A-41-Precedur kontroli i egzekucji spełniania obowiązku nauki w gminie   

    Kluczbork 

B-1-umowa - Przedsiębiorstwo Usług Drogowych J. Chodor Z. Wójcik T.      

    Garbowski s.c -remont ul. Polnej w Kluczborku 

B-2- umowa- Przedsiębiorstwo Usług Drogowych J. Chodor Z. Wójcik T.    
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     Garbowski s.c -remont ul. Ossowskiego w Kluczborku 

B-7-umowa- Firma proGEO sp. zo.o Wrocław -opracowanie analizy do zmiany      

      systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy   

     Kluczbork 

B-8-umowa -Krzysztof Świejkowski Firma Centrum KOLISKO- umieszczanie   

     cztery razy w miesiącu w gazecie Kulisy Powiatu materiałów dostarczanych        

     przez zleceniodawcę   

B-9-umowa- Władysław Moszczyński Zakład Usługowy „Komunalnik”-bieżące   

      utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Opolskiej  

B-18-umowa -Caritas Diecezji Opolskiej -realizacja zadania publicznego   

     „Pomoc społeczna dla mieszkańców Miasta i Gminy  

B-25 -umowa  Wodociągi i Kanalizacja” Hydrokom”- serwisowanie   

       przydomowych oczyszczalni.                                                                                      

Przewodniczący Komisji  Janusz Kallus 

 

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 

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

Nikt w tym  punkcie porządku  obrad nie zabrał głosu. 

Do punktu 6 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował o  korespondencji ,która wpłynęła do  

Rady Miejskiej a mianowicie : 

- pismo Burmistrza Miasta Kluczborka  dot. sprawy P. Przybyła  - odsyłam do zapoznania się  

w Biurze Rady  ponadto  informuje ,ze w sprawie  p. Przybyła odbędzie się wizja lokalna. 

- Regionalna Izba Obrachunkowa  poinformowała o toczącym się postępowaniu nadzorczym 

w sprawie uchwały Nr XLIII/422/17  z dnia 21 grudnia  w sprawie zasad udzielania dotacji  
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z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji. 

-Pismo Pani Irmgard Prochotta – w sprawie  powołania wizji lokalnej – informuje że  wizja 

lokalna odbędzie się  w wizji w terenie udział wezmą  -Alferd Długosz, Jacek Śniady, 

Zbigniew Brudko. 

Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji kontroli zgodnie 

z przyjętym planem pracy na 2017r. ( przewodniczący Komisji  odczytał  informacje) 

 

- Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom –Mamograf” w Kluczborku  

Wniosek w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Kluczborku uchwały w przedmiocie 

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski poinformował ,że  Statut w 

sprawach  takiego wniosku  przewiduje  200 podpisów wniosek podpisało 9 osób zatem  

proszę  zwrócić się o uzupełnienie wniosku. Radny Jan Myslecki zapytał czy wniosek 

podpisały organizacje pozarządowe czy osoby  fizyczne. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował ,ze podpisy  na wniosku złożyły osoby 

fizyczne. 

Burmistrz Jarosław Kielar poinformował że Stowarzyszenie uczestniczy w programie  

związanym z inicjatywami społecznymi  jeżeli chodzi o inicjatywy uchwałodawcze. Proszę P. 

Sekretarz o informacje w tym temacie. 

Sekretarz Gminy Joanna Niedźwiedź –Stowarzyszenie p. Martyniuk uczestniczy w projekcie 

Masz Głos „ Fundacja Batorego „ jednym z elementów tego projektu jest prośba do Radnych 

o przyjęcie  uchwały  o inicjatywie lokalnej  tego typu uchwały były podjęte w większych 

miastach.  

U nas z tego co wiem były realizowane  nie były one realizowane w formie zapisu aktu 

prawnego wewnętrznego czy zewnętrznego . Celem projektu p. Zgadzaj Martyniuk jest 

podjecie takiej uchwały.  

Burmistrz Jarosław Kielar –myśmy  bez uchwały  taka inicjatywę  mieli w Programie 

Odnowie Wsi  gdzie mieliśmy wycenione działania poszczególnych stowarzyszeń  godzina 

pracy osoby ,sprzętu , programy były na terenie miejscowości  tych ,które chciały. 

Burmistrz  zaproponował aby  zając się sprawa na następnych komisjach . 

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Skierował pismo Stowarzyszenia do P. Sekretarz 

Joanny Niedźwiedź. 
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-Wiceprzewodniczący  Krzysztof Lewandowski poinformował także o stwierdzeniu 

nieważności uchwały nr XLIII/423/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie  uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bazany. 

( odsyłam  do Biura Rady) 

- pismo Komendanta Policji w Kluczborku w sprawie  uczestniczenia w kosztach zakupu 

samochodu w kwocie 25.000,00zł. 

Tadeusz Doliński  - zaprosił na uroczysty Konwent Sołtysa  w dniu 9 lutego.2018r. 

 

Do punktu 8 porządku obrad 

 

Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej  Krzysztof 

Lewandowski  zamknął obrady sesji o godz.: 16.45 

 

                                                                                                  Wiceprzewodniczący 

                                                                               Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                           Krzysztof Lewandowski  

Protokółowała 

B.Maj 

 

 

 


