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Protokół Nr LIII/2018 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 30.08.2018 roku. 

 

Na stan 21radnych w sesji wzięło udział 19 radnych – nieobecny na sesji  Radny :Jacek Lech, 

Jan Myslecki - lista obecności w załączeniu. 

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

Roman Kamiński, Skarbnik Gminy Piotr Lewald, Przedstawiciele Administracji 

Samorządowej , Sołtysi wsi. 

Obrady rozpoczęto o godz.: 16.00 

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  

Porządek Obrad 

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 

b/ ustalenie porządku obrad, 

c /przyjęcie protokołów  z sesji – Nr LII/18 z dnia  7.08..2018r  

d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 

2. Interpelacje i zapytania Radnych. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

Opinie Komisji 

a/utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu    

   terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., 

b/ ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka, 

c/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Kluczbork, a Gminą Gorzów   

    Śląski w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów   

    wyznania ewangelicko-augsburskiego szkół Gminy Gorzów Śląski, 

d/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu, 

e/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Kluczbork a Gminą Wołczyn  

    w sprawie przekazania przez Gminę Wołczyn zadania w zakresie zapewnienia uczniom     

    niepełnosprawnym  bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Kluczbork, 

f/ zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, 

g/ zmiany w WPF-ie , 

h/zgody na udzielenie poręczenia kredytu Fundacji Artem Silesiam Promovere 

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

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
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-opinia Komisji Rewizyjnej, 

-dyskusja, 

-przyjęcie sprawozdania. 

6.Przyjęcie do wiadomości: 

-Sprawozdania z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Miejskim    

   Zarządzie Obiektów Komunalnych za okres od 02.01.2018r. - 30.06.2018 r.  

-Wykazów z udzielonych umorzeń  należności pieniężnych mających charakter   

    cywilnoprawny za I półrocze 2018 roku . 

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 19 radnych, 

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

Po odczytaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej  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  sesji  

Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr LII/18 z dnia 7.08.2018r. 

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji Nr LII/18 z dnia 7.08.2018r. 

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 sierpnia  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i 

Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i informacja w sprawie przygotowania 

placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019  
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W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miast i Skarbnik.  

                  

W dniu 28 sierpnia 2018 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony Środowiska  

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  

W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta. 

 

W dniu 29 sierpnia  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Skarbnik.  

 

W dniu 30 sierpnia 2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i 

Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz  Miasta i Skarbnik.  

 

W dniu 27 sierpnia  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami. 

W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza 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  sierpnia 2018 r. analizując materiały Komisja  

- projekt „b” w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka zaopiniowała 

negatywnie. Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. Przewodniczący Komisji  

Zdzisław Pięch 
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Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki 

          Na posiedzeniu w dniu 29  sierpnia 2018 r. analizując materiały Komisja  

- projekt „b” w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka zaopiniowała 

negatywnie Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. Przewodniczący Komisji Piotr 

Sitnik 

 

 

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

Środowiska.  

       Na posiedzeniu w dniu 28  sierpnia 2018 r. analizując materiały Komisja  

- projekt „b” w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka zaopiniowała 

negatywnie. Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. Przewodniczący Komisji Tadeusz 

Doliński 

 

Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  

 
Na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. analizując materiały Komisja  

- projekt „b” w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka zaopiniowała 

negatywnie.Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 

Wiceprzewodnicząca Komisji  Maria Lepsy 

Po odczytaniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał. 

obecnych na sali obrad 19  radnych  

a/ projekt uchwały  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach 

organów jednostek samorządu  terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., 

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 1 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr LIII/516/18 

 

b/Projekt uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka, 

nikt z Radnych  nie zabrał głosu  w sprawie  w/w projektu  uchwały  zatem 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał projekt pod głosowanie i w 



 5 

wyniku głosowania głosami  0 za, 2 wstrzymujące się  17 przeciw   uchwała nie została 

podjęta  

 

 

c/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą 

Kluczbork, a Gminą Gorzów  Śląski w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania 

nauki religii dla uczniów  wyznania ewangelicko-augsburskiego szkół Gminy Gorzów Śląski, 

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 LIII/516/18 

 

d/Projekt uchwały w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 

przebiegu, 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 LIII/516/18 

 

e/Projekt uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą 

Kluczbork a Gminą Wołczyn w sprawie przekazania przez Gminę Wołczyn zadania w 

zakresie zapewnienia uczniom  niepełnosprawnym  bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu Gminie 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 LIII/516/18 

 

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

0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr LIII/516/18 

 

g/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w WPF-ie , 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 LIII/516/18 
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h/Projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie poręczenia kredytu Fundacji Artem 

Silesiam Promovere 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 ,1 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej  

Nr LIII/516/18 

 

 

 

Do punktu 4 porządku obrad 

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

Nikt w tym  punkcie porządku  obrad nie zabrał głosu. 

Do punktu 5 porządku obrad 

 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  13.06.2018 r.  do  17.08.2018 r. 

 

Na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia  2018 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 

działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

Wyjaśnień udzielił Z-ca Burmistrza Roman Kamiński w następujących sprawach: 

 

B-17 – umowa PPHU Chuchrowski  -budowa grobów urnowych na cmentarzu      

            komunalnym w Kluczborku, 

B-28- umowa Zakład Elektryczny Bazan ul. Mickiewicza Kluczbork pełnienie   

          nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej. 

 

Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie przegłosowano jednogłośnie pozytywnie 

Przewodniczący Komisji Janusz Kallus 

 

-dyskusja, 

W dyskusji nad sprawozdaniem  nikt z Radnych nie zabrał głosu 
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-przyjęcie sprawozdania. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia [poddał pod głosowanie  sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej za okres miedzy sesjami i w wyniku głosowana głosami 19 za 0 przeciw 

0 wstrzymujących się  Sprawozdanie zostało przyjęte  jednogłośnie pozytywnie. 

Do punktu 6 porządku obrad 

Przyjęcie do wiadomości: 

-Sprawozdania z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Miejskim    

   Zarządzie Obiektów Komunalnych za okres od 02.01.2018r. - 30.06.2018 r.  

Radni Rady Miejskiej bez uwag  przyjęli do wiadomości Sprawozdania z działalności 

Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Miejskim  Zarządzie Obiektów 

Komunalnych za okres od 02.01.2018r. - 30.06.2018 r.  oraz  przyjęto do wiadomości bez 

uwag : 

-Wykazy z udzielonych umorzeń  należności pieniężnych mający charakter   

cywilnoprawny za I półrocze 2018 roku .  

Do punktu 7 porządku obrad 

 

 Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał Radnym o obowiązku złożenia oświadczenia 

majątkowego do dnia 17 września 2018r. 

Pismo Pani I.P. w sprawie  oddania własności -  została  przygotowana  informacja   na 

wniosek  Pani I.P. do wglądu w Biurze Rady  - / informacja zostanie przesłana 

wnioskodawcy/ 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił w imieniu  Pani  Sołtys  wsi Żabiniec na  Dożynki 

Gminne, które  odbędą się w dniu 2 września 2018r. 

Starosta Kluczborski –Piotr Pospiech w imieniu Kombatantów oraz uczestników Wojny 

Obronnej z 1939 roku  zaprasza  do wzięcia udziału w powiatowych obchodach Dnia 

Weterana Walk o Niepodległość RP oraz 79 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej ,które 

odbędą się 1 września 2018  roku o godz.18.30 w Kluczborku. Program obchodów do wglądu 

w Biurze Rady. 

Radny Piotr Sitnik – poprosił o interwencje   Wydział Gospodarki Miejskiej w sprawie  

wyrwy  ( droga )  koło przejścia dla pieszych  przy budynku Ośrodka Doskonalenia 

Zawodowego. 

Burmistrz Jarosław Kielar – poinformował  o sesjach ,koniec września będzie to robocza sesja    
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- temat gospodarka śmieciowa. Po przetargu   wygrała firma  „Komunalnik” zatrudniająca 

400 osób. Burmistrz poinformował ,ze jest po spotkaniu  z  jej właścicielem. W Internecie 

można  się spotkać z negatywnymi opiniami tej firmy. Wszystko po spotkaniu zostało 

wyjaśnione. 

Burmistrz Jarosław  Kielar poinformował ,że  musi być bardziej szczegółowa  segregacja. 

Burmistrz  poinformował tez o  pożarze ,który był w Gotartowie. został on  opanowany  

i ugaszony nie ma żadnego zagrożenia ekologicznego. 

Poinformował też ,że firmy drogowe  czy remontowe  wyceniają swoja prace bardzo wysoko    

Małe inwestycje nie są w zainteresowaniu firm. Rozpoczęła się też procedura  z przebiegiem  

drogi S 11 –   wstępny koszt  to  700 mln zł. Została sprzedana działka na strefie inwestycja  

będzie związane z żywnością  ekologiczną .  

Radny Piotr Sitnik – zapytał ile kosztowała ścieżka rowerowa do Bogdańczowic  

Burmistrz  poinformował  że koszt   ścieżki  to 3.000.000,00zł  

Burmistrz  zaprosił wszystkich na Dożynki Gminne w Żabińcu. 

 

Do punktu 8 porządku obrad 

 Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  

zamknął obrady sesji o godz.: 17.00 

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                            Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                      Janusz Kędzia  

Protokółowała 

Bogusława Maj 

 

 

 

 

 

 

 

 


