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Protokół Nr LVI/2018 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 14.11..2018 roku. 

 

Na stan 21radnych w sesji wzięło udział 20 radnych – nieobecny na sesji  Radny : Stanisław 

Konarski 

 - 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 ,  

Obrady rozpoczęto o godz.: 15.00 

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 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 /zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie  

    odpadami komunalnymi składanej przez właściciela    nieruchomości oraz warunków  

    i  trybu składania deklaracji za pomocą  środków komunikacji  elektronicznej,  

 

b/określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w     

    zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

    i zagospodarowania tych odpadów,   sposobu ich świadczenia oraz wysokości    

    cen za te usługi, 

 

c/wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz   

    ustalenia wysokości  stawki tej opłaty, 
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d/ zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 

e/ określenia terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za  gospodarowanie odpadami             

    komunalnymi, 

 

f / zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów, 

g/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 

 

h/ uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń     

    wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki     

    Wodociągi i Kanalizacja   „HYDROKOM Sp. z o.o w Kluczborku na lata        

     2018-2021 dla Gminy Kluczbork. 

 

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

 

5. Wolne wnioski i informacje. 

 

6. 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 20 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 LV/18 z dnia 17.10.2018r. 

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji Nr V/18 z dnia 17.10.2018r. 

zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  



 3 

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

 

d/ Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 

W dniu 14 listopada  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu 

 i Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrza Miasta, Skarbnik i Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska  i Leśnictwa. 

                  

W dniu 14 listopada  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony Środowiska.  

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrza Miasta, Skarbnik i Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska  i Leśnictwa.  

 

 

W dniu 14 listopada  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i 

Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał . 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta,  Skarbnik i Naczelnik  Wydziału Ochrony 

Środowiska  i Leśnictwa.  

 

 

W dniu 14 listopada 2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz  Miasta, Skarbnik i Naczelnik  Wydziału  Ochrony 

Środowiska  i Leśnictwa.  

 

                 Do punktu 2 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych  

W tym punkcie porządku obrad nikt z Radnych nie zabrał głosu 
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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 14 listopada  2018 r. analizując materiały Komisja  

pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 

Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 

 

Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki 

Na posiedzeniu w dniu 14 listopada  2018 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 14 listopada 2018 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 14 listopada 2018 r. analizując materiały Komisja  

pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 

Przewodniczący Komisji Jan Myślecki 

obecnych na sali obrad 20  radnych  

a /projekt uchwały w  sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela    

nieruchomości oraz warunków  i  trybu składania deklaracji za pomocą  środków komunikacji  

elektronicznej, nikt z Radnych  do tego projektu uchwały nie wniósł uwag zatem 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 
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głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0wstrzymujacych się uchwała została podjęta i nadano 

jej Nr LVI/546/18 

 

b/projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 

gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   

i zagospodarowania tych odpadów,   sposobu ich świadczenia oraz wysokości    cen za te 

usługi, nikt z Radnych  do tego projektu uchwały nie wniósł uwag zatem Przewodniczący 

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

20 za,0 przeciw,0wstrzymujacych się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LVI/547/18 

 

c/projekt uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości  stawki tej opłaty, nikt z Radnych  do tego projektu 

uchwały nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 

projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0wstrzymujacych  

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LVI/548/18 

 

d/projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, nikt z Radnych  do tego projektu uchwały nie wniósł uwag zatem 

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

głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0wstrzymujacych się uchwała została podjęta i nadano 

jej Nr LVI/549/18 

 

e/ projekt uchwały określenia terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za  

gospodarowanie odpadami  komunalnymi, nikt z Radnych  do tego projektu uchwały nie 

wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod 

głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0wstrzymujacych się uchwała 

została podjęta i nadano jej Nr LVI/550/18 

 

f /projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków  

i rozchodów, nikt z Radnych  do tego projektu uchwały nie wniósł uwag zatem 

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

głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0wstrzymujacych się uchwała została podjęta i nadano 

jej Nr LVI/551/18 
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g/projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, nikt z Radnych  

do tego projektu uchwały nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 

przeciw,0wstrzymujacych się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LVI/552/18 

 

h/ projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń  wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki    

Wodociągi i Kanalizacja   „HYDROKOM Sp. z o.o w Kluczborku na lata 2018-2021  

dla Gminy Kluczbork. nikt z Radnych  do tego projektu uchwały nie wniósł uwag zatem 

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

głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0wstrzymujacych się uchwała została podjęta i nadano 

jej Nr LVI/553/18 

 

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 

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący  Rady  poinformował    o pismie  Firmy  duon  Dystrybucja sp.zo.o   

w sprawie  obniżenia podatku od nieruchomości płaconego w związku z działanością 

prowadzoną przez  Spółke na terenie Miasta Kluczborka – pismo kieruje do Komisji Budżetu. 

Z pismem zwrócili się  Andrzej i Grażyna K. Bartosz i Beata K,Marta i Łukasz S.  

Sławomir Z.  z dnia 6.11.2018r.  w sprawie umorzenia należności czynszowych  p. Doroty W. 

za lokal mieszkalny połozony w Gotartowie - pismo przekazuje do Miejskiego Zarządu 

Obiektów Komunalnych  w spawie   przygotowania projektu uchwały oraz na Komisje 

Budżetu. 

Wpłyneło postanowienie Komisjarz Wyborczego  o wygasnieciu mandatu Radnego Jarosława 

Kielara w zwiazku z kandydowaniem na Burmistrza Mista Kluczborka. 

Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych –Opole – w sprawie obniżenia podatków od 

środków transportowych. 

Burmistrz Jarosław Kielar podziekował  Radnym Panom :Jackowi  Lechowi i Tomaszowi 

Michalakowi za prace  w kadencji 2014-2018  oraz podziękował tym Radnym ,którzy  już nie 

bęą w tej kadencji pracować  wykonaliśmy cięzką wspólna prace  i mam nadzieje, 
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że będziemy  działac  dla dobra Gminy w Radzie i poza Radą. 

Wiceprzewodniczący  Krzysztof Lewandowski podziekował za 20 lat wspólnej pracy 

,urzednikom i pracownikom Biura Rady  a nowo wybranym  radnym owocnej pracy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziekował Wiceprzewodniczącemu Krzysztofowi 

Lewandowskiemu ,który przez 16 lat  był wsparciem po prawej stronie  po tej stronie zawsze 

służył pomocą .Radnemu Henrykowi Fraszkowi za 16 lat wspólnej pracy w Radzie. 

Zrobiliśmy wiele nic złego wiecej dobrego. 

Radny Henryk Fraszek podziekował  wszystkim  Radnym ,z którymi miałem  okazje 

wspołpracować nie tylko z tej kadencji ale tez poprzednich kadencji a było ich 5 

.Podziekował Burmistrzowi.,Pracownikom Biura Rady , Przewodniczącemu  

i Wiceprzewodniczącym Urzednikom . 

Do punktu 6 porządku obrad 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  

zamknął obrady sesji o godz.: 16.00 

                                                                                                      

 

                                                                                                       Przewodniczący 

                                                                                            Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                          Janusz Kędzia  

Protokółowała 

Bogusława Maj 

 

 

 

 

 


