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PROTOKÓŁ Nr I/2010 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
2 grudnia 2010 roku. 
 
Na ogólną liczbę 21 radnych w sesji udział wzięło 19 radnych. 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, Z-ca Burmistrza 
Andrzej Nowak, Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy, Radca 
Prawny Urzędu Miejskiego ,Dyrektorzy Jednostek Gminnych , Radni  poprzedniej  kadencji 
Sołtysi wsi, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli. 
Obrady rozpoczęto o godz.:13 00 
 
 
Porządek obrad 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze- złoŜenie ślubowania przez radnych 
3. Ustalenie porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  
7. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego –( podjęcie uchwały) 
8. Powołanie Komisji Stałych Rady Miejskiej ( podjęcie uchwał ). 
9. Sprawozdanie Burmistrza o stanie Gminy. 
10. Zamkniecie obrad. 
 
Do punktu 1 porządku obrad 
Sprawy porządkowo - organizacyjne: 
Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poprosił o wprowadzenie Sztandaru . 
Poczet Sztandarowy Wprowadził  Sztandar Gminy  Kluczbork. 
 
Uroczystą inauguracyjną sesję  VI Kadencji Rady Miejskiej w Kluczborku  otworzył 
 i rozpoczął słowem wstępnym najstarszy Radny Krzysztof Lewandowski, który powitał 
wszystkich zebranych  na  I sesji. 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Wr ęczenie zaświadczeń o wyborze -złoŜenie ślubowania przez radnych  
Przewodniczący Obrad  poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej o wręczenie 
zaświadczeń o wyborze na radnego Gminy Kluczbork. 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kluczborku  
Pani Mariola Zając- KoŜuchowska wręczyła wszystkim radnym zaświadczenie o wyborze na 
radnego. 
Następnie najmłodszy wiekiem radny  Konwiński Andrzej odczytał rotę ślubowania o treści 
 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej Ślubuj ę uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro gminy i jej 
mieszkańców „  
I wymieniał w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych kaŜdy z wyczytanych powstawał  
i odpowiadał „ Ślubuję „                     (tak mi dopomóŜ Bóg) 
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Brzoska Krzysztof     - Ślubuję 

Czerski Zygmunt       -Ślubuję  

Długosz Alfred          -Ślubuję 

Doliński Tadeusz       - Ślubuję 

Duda Mirosław          - Ślubuję 

Fraszek Henryk    - Ślubuje  (tak mi dopomóŜ Bóg) 

Hrynyszyn Janusz      - Ślubuję 

Kallus Janusz      - Ślubuje 

Kędzia Janusz  - Ślubuję 

Konwiński Andrzej - Ślubuję 

Lewandowski  Krzysztof  -Ślubuję 

Mrozek Józef - Ślubuję 
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Myślecki Jan  - Ślubuję 
 
 
Paluch  Bogdan – odmówił złoŜenia ślubowania.  
 
 
Pięch Zdzisław - Ślubuję 

 
Rewienko Piotr – Ślubuję (tak mi dopomóŜ Bóg) 

Sitnik Piotr - Ślubuję 

Wojna Marek -  Ślubuję 

Wróbel Teresa – Ślubuję 
 

Ziora Urszula  - Ślubuję 
 
 
 
Kielar Jarosław  - nie składał ślubowania w związku 
z wyborem na Burmistrza Miasta Kluczborka  

 
 
Do punktu 3 porządku obrad 
Ustalenie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Obrad stwierdził iŜ na dzisiejszej sesji ogółem obecnych jest 19 radnych 
którzy złoŜyli ślubowanie i przystąpił do odczytania porządku obrad . Do porządku  obrad 
Radny Piotr Rewienko zgłosił  poprawki aby w punktach  5 i 6  przedstawionego porządku 
obrad – uwzględnić  
a) zgłoszenia kandydatów, 
b) dokonanie ,krótkiej prezentacji kandydatów ,ewentualnych pytań do kandydatów ,które  
mogą paść z sali , 
c) głosowanie   
d) ogłoszenie wyników  na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Obrad wyjaśnił ,iŜ   zgłoszenie kandydatów  ,głosowanie i ogłoszenie 
wyników wynika z przepisów  zatem  głosować  moŜna  poprawkę o treści  zapisanej w pkt.b) 
dokonanie ,krótkiej prezentacji kandydatów, ewentualnych pytań do kandydatów ,które  mogą 
paść z sali. Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poddał poprawkę Radnego 
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Rewienki  pod głosowanie i w wyniku głosowania  radni głosami 14 za ,2 przeciw 2 
wstrzymujące się wniosek przyjęli. 
 
Zatem Przewodniczący  Obrad  poddał pod głosowanie  zaproponowany porządek obrad wraz 
z przyjętymi zmianami i w wyniku  głosowania  głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się  porządek został  przyjęty i przystąpiono  do jego realizacji. 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
Przewodniczący Obrad Radny Senior Krzysztof Lewandowski zaproponował aby Komisja 
Skrutacyjna pracowała w składzie 3 osobowym.  Poprosił o zgłaszanie kandydatów do  
Komisji w celu obliczenia i stwierdzenia wyników głosowania na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej: 
 
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono : 
Radny Janusz Kędzia  - zgłosił Radnego Janusza Kallusa  
Radny Janusz Kallus – zgłosił Radną  Teresę Wróbel 
Radny Tadeusz Doliński- zgłosił Radnego Brzoskę  
 
Wszyscy radni zgłoszeni do pracy w Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę. 
 
Przewodniczący obrad Krzysztof Lewandowski zamknął listę kandydatów i poddał skład 
Komisji skrutacyjnej pod głosowanie. W wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw,  
0 wstrzymujących się. 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad  
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w  
Kluczborku. Radny Piotr Sitnik  zgłosił Kandydaturę Radnego Janusza Kędzi na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej  i przedstawił ,krótkie uzasadnienie.  Radny Janusz  
Kędzia  
Został wybrany po raz 3 do Rady Miejskiej w Kluczborku uzyskując bardzo duŜe poparcie 
mieszkańców Kluczborka.  Przez poprzednie dwie kadencje pełnił funkcje Przewodniczącego 
Rady Miejskiej wywiązując się z tej funkcji doskonale.  Jego doświadczenie i praca na 
stanowiskach kierowniczych w Fabryce Maszyn i Urządzeń  „FAMAK” oraz doświadczenie 
samorządowe  doskonale zorganizuje pracę Rady Miejskiej w Kluczborku. 
 
Radny Janusz Kędzia wyraził zgodę.  
 
Nie zgłoszono więcej kandydatów. Prowadzący Obrady poprosił Komisję Skrutacyjną o 
przystąpienie do prac związanych z przygotowaniem kart do tajnego głosowania. Nastąpiła 
przerwa w obradach sesji do czasu przygotowania kart. Wznowiono obrady Komisja 
przygotowała karty do głosowania. 
Radca Prawny Urzędu Miejskiego Krzysztof Urban wyjaśnił zasady głosowania. 
Poinformował takŜe ,iŜ kandydat na Przewodniczącego Rady Miejskiej nie moŜe głosować 
jeŜeli dotyczy to jego interesu prawnego. Przygotowano urnę ,rozdano karty i radni 
przystąpili do głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Po oddaniu głosów 
ponownie nastąpiła przerwa w obradach sesji. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do obliczeń 
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 i sporządzenia protokołu. Ogłoszono przerwę na czas obliczenia wyników. 
Obrady zostały wznowione a Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Janusz Kallus 
odczytał Protokół komisji skrutacyjnej z głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej 
stwierdzając ,iŜ Przewodniczącym Rady Miejskiej został Radny Janusz Kędzia . (protokół 
Komisji Skrutacyjnej wraz z kopertą zabezpieczoną i opisaną zawierającą wyniki wyborów 
stanowią załącznik do niniejszego protokołu)  
Uchwała nr I/1/10  z dnia 2 grudnia 2010r 
 
Po złoŜeniu gratulacji Radny Senior Krzysztof Lewandowski przekazał prowadzenie sesji  
Nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kluczborku. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia podziękował  za zaufanie po raz 3-ci.  
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poprosił o zgłaszanie kandydatur na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Radny Czerski Zygmunt zgłosił kandydaturę 
radnego Krzysztofa Lewandowskiego  na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Radny 
Zygmunt Czerski  uzasadnił : 
 Krzysztof Lewandowski  lat 63 jest absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydział 
Budownictwa  ukończył teŜ  studia podyplomowe w następujących kierunkach: Prawo 
Inwestycyjne – Uniwersytet Wrocławski, Administracja Rządowa i Samorządowa – WyŜsza 
Szkoła Administracji w Opolu, Integracja Europejska – WyŜsza Szkoła Administracji w 
Opolu.Radny trzech ostatnich kadencji, pełniący dwukrotnie funkcje v-ce Przewodniczącego 
Rady Miejskiej  i  dwukrotnie funkcje v-ce Przewodniczącego  Komisji BudŜetu. Jako jeden z 
trzech radnych Rady Miejskie ubiegłej kadencji został uhonorowany przez Marszałka 
Województwa Opolskiego medalem XX-lecia  Samorządności Opolszczyzny.  Obecnie 
pracownik Starostwa Powiatowego w Kluczborku  na stanowisku Naczelnika Wydziału 
Budownictwa. Wdowiec, dwie córki:  Anna  -  adiunkt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu – doktor nauk biologicznych ,  Magdalena  -  absolwentka  Politechniki 
Wrocławskiej  Wydział InŜynierii Środowiska -  posiada pełne uprawnienia projektowe i 
wykonawcze  -  funkcyjny pracownik Wodociągów Wrocławskich.  Czworo wnucząt. 
Z racji wieloletniego staŜu w Radzie Miejskiej, pełnionych w niej funkcji oraz 
staŜu w organach Samorządu Terytorialnego rekomenduję pana Krzysztofa Lewandowskiego 
na funkcję v-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kluczborku. 
Radny Krzysztof Lewandowski wyraził zgodę. 
 
Radny Andrzej Konwiński zgłosił kandydaturę na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Alfreda Długosza –uzasadnił ,iŜ Radny Alfred Długosz jest Radnym po raz drugi posiada 
doświadczenie samorządowe jest bardzo aktywnym działaczem wiejskim. 
 
Radny Alfred Długosz  wyraził zgodę. 
 
 
Radny Piotr Rewienko – przeprosił  Radnego Krzysztofa Lewandowskiego za  zapis w  
Biuletynie wyborczym WdR .W biuletynie  był zapis, iŜ tylko osoby Henryka Fraszka i  
Piotra Rewienko otrzymały medal  - 20 lecia samorządu  osoba ,która redagowała  gazetkę 
miała na myśli  radnych WdR-u . Radny Piotr Rewienko poruszył temat zapisu  widniejącego 
przy kandydacie   na radnego –Krzysztofa Lewandowskiego –iŜ pełnił on słuŜbę w organach 
urzędu bezpieczeństwa .Radny  Piotr Rewienko poprosił o wyjaśnienie. 
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Radny Krzysztof Lewandowski poinformował – pełniłem słuŜbę w organach bezpieczeństwa 
państwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 .10.2006 o ujawnianiu informacji dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 oraz treści tych dokumentów. Nie ma mowy 
abym był funkcjonariuszem  urzędu bezpieczeństwa  pełniłem funkcje  w organach 
bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z  Ustawą o ujawnianiu informacji o organach 
bezpieczeństwa  państwa – Radny Krzysztof Lewandowski wyjaśnił co naleŜy rozumieć pod 
pojęciem  organy bezpieczeństwa państwa. Oświadczył wszystkim Radnym ,iŜ nie byłem  
funkcjonariuszem słuŜby bezpieczeństwa nie byłem tajnym ani jawnym współpracownikiem  
tejŜe słuŜby .W latach 76-78 byłem funkcjonariuszem  Komendy Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej  w Opolu w Wydziale  nieoperacyjnym który się nazywał  Inwestycje i 
remonty- byłem budowlańcem w Komedzie Wojewódzkiej Milicji   wykonywałem prace jako 
budowlaniec. 
 
 
Nie zgłoszono więcej kandydatów. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do  
przygotowania kart do głosowania.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia zaproponował aby po głosowaniu a w trakcie 
liczenia głosów  przez komisję skrutacyjną Burmistrz Miasta Kluczborka  przedstawił 
Sprawozdanie o stanie Gminy   
Nikt z Radnych nie wniósł  sprzeciwu  
 
Burmistrz Jarosław Kielar – poinformował o stanie Gminy Kluczbork. Gmina Kluczbork 
bardzo duŜo inwestuje są to wydatki z remontami i inwestycjami ,Gmina wchodzi w okres 
kiedy zmienia się ustawa o finansach publicznych  następuje jedna znacząca zmiana wydatki 
bieŜące nie mogą być większe niŜ 80% dochodu  jest to rzecz istotna i musi być utrzymana  
Przez wszystkich ,którzy funkcjonują  z  pieniędzy budŜetu gminy. Gmina Kluczbork  jest 
gminą która  jest  w części zadłuŜona  do ok. 36% .Gmina Kluczbork realizuje zadania z 
Funduszy Europejskich  kilkanaście zadań zostało zakończonych  w trakcie realizacji są 
zadania z odnowa wsi zostało złoŜonych 50 wniosków realizujemy duŜe zadanie z  
oczyszczalniami przydomowymi w 8 miejscowościach ,rozpoczął się program rewitalizacji 
miasta  ,który jest współfinansowany ze środków europejskich na to zadanie otrzymaliśmy 
część środków  ok. 6 mln zł. Pozostałe pieniądze są z naszego BudŜetu. Jesteśmy w trakcie 
realizacji   II etapu obwodnicy  na to zadanie otrzymaliśmy  3 mln zł  ze środków 
Europejskich. Zostało złoŜone odwołanie i  mamy nadzieję Ŝe nowy Zarząd Województwa 
zwiększy nam dotację na to zadanie. Realizowane  są tzw. programy  miękkie  we współpracy  
miast  są to miasta Serock i DzierŜoniów- program  Omnibus.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  - poinformował ,iŜ w związku z  
zakończeniem prac  przygotowawczych  Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia 
głosowania   na Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej, dalsza część  Informacji o stanie 
gminy  będzie przedstawiona w trakcie gdy będą się odbywać obliczenia  wyników. 
 
 
Po przygotowaniu kart wyborczych i przedstawieniu zasad głosowania z zaznaczeniem ,iŜ 
kandydaci na Wiceprzewodniczących nie mogą głosować w sprawach dotyczących ich 
interesu prawnego. Komisja  zabezpieczyła i opieczętowała  urnę. Radni przystąpili do 
głosowania na Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej. Po oddaniu głosów Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia wyników i przygotowania protokołów. 
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Burmistrz  Miasta  Kluczborka  Jarosław Kielar – poinformował w dalszej części o 
zbliŜającym się  terminie  podpisania umowy 14.12.2010r.  pow 1 ha  nowy zakład pracy  
powstanie na działce Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej współpracuje on z  zakładem 
„MARCEGALIA” Kluczbork staje się zagłębiem metalowym ,oraz-wyznaczonym na dzień 
20 grudnia 2010r.terminie  podpisania aktu notarialnego  -  na ul. Byczyńskiej gdzie 
powstanie „Galeria”. 
Zakład pracy powstanie  na działce Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej  współpracuje on z  
zakładem „MARCEGALIA” Kluczbork staje się  zagłębiem metalowym,  
Kontynuacja budowy obwodnicy Kluczborka  Burmistrz stwierdził ,iŜ wspólnie powinniśmy 
starać się o  środki zewnętrzne. Powinniśmy kontynuować kanalizacje  terenów wiejskich i 
zabiegać o to aby mieszkańcy  gminy posiadali kanalizacje. Budowany jest Zbiornik 
Retencyjny   inwestycja ,która zakończy się w sierpniu przyszłego roku  jest to inwestycja 
Samorządu Wojewódzkiego współfinansowana przez  Gminę Kluczbork w wysokości  
1 miliona złotych po zakończeniu inwestycji powinniśmy się skupić nad powolnym 
zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika jako terenu rekreacyjnego. 
Uzbrajanie terenów pod inwestycje – pozyskiwanie nowych terenów. Poprawianie stanów 
dróg, oświetlenia ,budynki socjalne , remont Kina Bajka, naleŜy się zając odpadami –budowa 
zakładu  segregacji śmieci. Placówki Oświatowe   funkcjonuje na  dobrym poziome ale trzeba 
o nie dbać.  
 
W związku z zakończeniem prac Komisji Skrutacyjnej nad obliczeniem wyników głosowania 
na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.  
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Kallus przedstawił protokół stwierdzający 
wybór radnego Krzysztofa Lewandowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 
Kluczborku. Uchwała nr I/2/10 
Następnie  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Kallus przedstawił protokół 
stwierdzający wybór radnego Alfreda Długosza  na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 
Kluczborku. Uchwała nr I/3/10 
 
( protokóły Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do protokołu sesji wraz z zabezpieczonymi 
kartami wyborczymi) 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Komisji Skrutacyjnej za sprawne 
przeprowadzenie wyborów. 
 
Do punktu 7 porządku obrad  
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego –( podjęcie uchwały) 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia przedstawił projekt uchwały  w sprawie  
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
Projekt tej uchwały został poddany pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 
przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej numer I/4/10  
 
Do punktu 8 porządku obrad  
 
Powołanie Komisji Stałych Rady Miejskiej ( podjęcie uchwał ) 
 
Projekt uchwały dotyczył ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej do tego projektu 
uchwały Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Obrad poddał treść uchwały pod 
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głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta jej numer to Uchwała nr I/5/10 
 
 
Następny projekt uchwały dotyczył powołania Komisji Rewizyjnej  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  ogłosił  kilkuminutowa przerwę na czas 
ukonstytuowania się  komisji  .Po przerwie  Przewodniczący Obrad  odczytał skład Komisji 
Rewizyjnej  - Przewodniczącym został Janusz Hrynyszyn a Z-ca Przewodniczącego Janusz 
Kallus  do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem poddano treść pod głosowanie  
i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw 0 wstrzymujących się uchwała została 
podjęta jej numer to  Uchwała nr I/6/10 
 
Kolejny projekt uchwały to powołania Komisji Kultury Oświaty, Sportu i Turystyki oraz 
ustalenia jej składu osobowego. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  ogłosił  
kilkuminutowa przerwę na czas ukonstytuowania się  komisji  .Po przerwie  Przewodniczący 
Obrad  odczytał skład Komisji  Kultury Oświaty, Sportu i Turystyki - Przewodniczącym 
został Piotr Sitnik do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem poddano treść pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw 0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta jej numer to Uchwała nr I/7/10 
 
Następny projekt uchwały to powołanie Komisji Spraw Obywatelskich i Socjalnych oraz 
ustalenia jej składu osobowego. Radny  Krzysztof Brzoska  zawnioskował o uzupełnienie 
składu w/w komisji o jego osobę –Przewodniczący Obrad  Janusz Kędzia  poddał wniosek  
radnego pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się  wniosek został przyjęty przez Radę. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
ogłosił  kilkuminutowa przerwę na czas ukonstytuowania się  komisji  .Po przerwie  
Przewodniczący Obrad  odczytał skład Komisji Spraw Obywatelskich i Socjalnych - 
Przewodniczącym został Zdzisław Pięch do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem 
poddano treść pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw 0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta  jej numer Uchwała nr I/8/10 
 
 
Kolejny  projekt uchwały  dotyczył  powołania Komisji ds. wsi Rolnictwa, Leśnictwa 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska oraz ustalenia jej składu osobowego.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  ogłosił  kilkuminutowa przerwę na czas 
ukonstytuowania się  komisji  .Po przerwie  Przewodniczący Obrad  odczytał skład - ds. wsi 
Rolnictwa, leśnictwa Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska Przewodniczącym 
został Tadeusz Doliński a  do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem poddano treść 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw 0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta jej numer Uchwała nr I/9/10 
 
 
Kolejny projekt uchwały to powołanie Komisji BudŜetu Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Miejskiej oraz ustalenie jej składu osobowego. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia  ogłosił  kilkuminutowa przerwę na czas ukonstytuowania się  komisji   
Po przerwie  Przewodniczący Obrad  odczytał skład Komisji BudŜetu Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej - Przewodniczącym został Jan Myślecki do tego 
projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem poddano treść pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 19 za ,0 przeciw 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta jej numer 
Uchwała nr I/10/10 
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Burmistrz Miasta Kluczborka poinformował ,iŜ  6 grudnia o godz: 15,15 odbędzie się 
następna sesja Rady Miejskiej  a przed sesją o godz: 15,00 odbędzie się Komisja BudŜetu, 
Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 
Po świętach odbędzie się  kolejna sesja Rady Miejskiej. W dniu 7 grudnia odbędzie się 
spotkanie w sprawie  protestu  przeciwnicy budowy   elektrowni wiatrowych na terenie 
Gminy Kluczbork . BudŜet na przyszły rok 2011 winien być uchwalony do końca lutego 
2011r. JeŜeli będzie  taka potrzeba aby zorganizować szkolenia dla nowo wybranych radnych 
jak i dla całej Rady Miejskiej to takie szkolenie zostanie zorganizowane.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poprosił o wyprowadzenie Sztandaru  .Poczet Sztandarowy  
Wyprowadził  Sztandar Gminy  Kluczbork. 
 
Do punktu 9 porządku obrad  
Sprawozdanie Burmistrza o stanie Gminy. 
Ten punkt porządku obrad został zrealizowany w  punkcie  6  w czasie przerw między  
głosowaniami na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej . 
 
Do punktu 10 porządku obrad  
 
Zamkniecie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady 
sesji o godz.: 14,30 
 
                                                                                                        Prowadzący Obrady 
                                                                                                          Najstarszy Radny  
 
                                                                                                         Krzysztof Lewandowski 
                                                                    
 
 
                                                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 


