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PROTOKÓŁ Nr II/2010 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
6 grudnia 2010 roku. 
 
Na ogólną liczbę 21 radnych w sesji udział wzięło 20 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 ,  
Obrady rozpoczęto o godz.:15,15  
 
Porządek obrad 
 
 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) Ślubowanie Burmistrza Miasta Kluczborka 
d) podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego-  
e) ślubowanie radnego, 
f) przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji – 5  listopada 2010r. 
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawach: 
-opinia Komisji 
a/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  
b/ przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kuniowie, 
c/ zmian w budŜecie gminy po stronie dochodów i wydatków, 
d/ zmian w budŜecie gminy po stronie wydatków, 
e/ uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki 
f/ uzupełnienia składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich i Socjalnych, 
g/ uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa,    
    Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska.     
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych . 
5. Wolne wnioski i zapytania. 
6. Zamknięcie obrad. 
 

                                             Do punktu 1 porządku obrad 
Sprawy porządkowo - organizacyjne: 
a,b)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kluczborku Janusz Kędzia stwierdził ,iŜ na sesji obecnych jest 19 radnych 
zatem obrady i podejmowane uchwały są prawomocne, następnie przedstawił 
porządek obrad.  
 



 2 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia zawnioskował o wykreślenie projektu 
uchwały g/ uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa,    
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska w związku z tym ,iŜ radny nie moŜe 
pracować w 3 komisjach.( zapis w Statucie Gminy ) 
Wymieniony wniosek został poddany pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami   
19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

c) Ślubowanie Burmistrza Miasta Kluczborka 

Burmistrz Jarosław Kielar złoŜył ślubowanie  
„ Obejmując urząd Burmistrza miasta uroczyście ślubuje ,Ŝe dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta „ 

d) podjęcie uchwały w sprawie  obsadzenia mandatu radnego  

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miejskiej w Kluczborku 
Jarosława Krzysztofa Kielara w okręgu nr 2 z listy nr 17 Komitetu  Wyborczego 
Wyborców Ziemia Kluczborka, stwierdza się  wstąpienie na jego miejsce Pana 
Jacka Macieja Lisiakiewicza  z tej samej listy , który w wyborach uzyskał 
kolejno największą  liczbę  głosów i nie utracił prawa wybieralności. 
 

Radni w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
podjęli uchwałę i nadano jej Nr II / 11 / 10  
 
e) ślubowanie radnego, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  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 „  
 
 wyczytany radny  Jacek Lisiakiewicz  - odpowiedział ślubuj ę 

f) przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji – 5  listopada 2010r. 
W tym punkcie nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu  z sesji zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad 
jego przyjęciem a mianowicie Radni w głosowaniu 20 za ,0 przeciw 0 
wstrzymujących się radni przyjęli protokół z 5listopada 2010r  

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
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Radny Henryk Fraszek – poruszył temat odśnieŜania  skrzyŜowań  czy moŜna  
spowodować aby firmy utrzymujące  drogi  gminne szczególnie zadbały o 
skrzyŜowania ze względu na duŜe oblodzenie. 

 
 Gratulacje dla Burmistrza  Miasta  Kluczborka złoŜył Starosta Powiatu Kluczborskiego   
Piotr Pospiech Ŝycząc sukcesów w pracy  obejmując Urząd Burmistrza. Pogratulował 
zwycięstwa w wyborach i znakomitego wyniku co świadczy o zaufaniu i  poparciu 
społecznym. Tego zaufania ,poparcia społecznego konsekwencji w działaniu i sukcesów w  
Ŝyciu osobistym Ŝyczył Starosta i Wicestarosta  Powiatu Kluczborskiego. Piotr Pospiech  
pogratulował takŜe  Radnym Rady Miejskiej  aby te 4 lata były spełnieniem Waszych planów 
i zamierzeń aby praca w Radzie dawała jak najwięcej satysfakcji. 
 
Do punktu 3 porządku obrad 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
-opinia Komisji 
 
                                                      
Opinia 
Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia  2010r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
                                     Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
 
a/Projekt uchwały w sprawie  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Stwierdza 
się wygaśnięcie mandatu radnego Pana Bogdana Krzysztofa Palucha  w okręgu nr 1 z listy nr 17 
Komitetu  Wyborczego  Wyborców Ziemia Kluczborska w związku z pełnieniem funkcji z-cy 
kierownika jednostki organizacyjnej . Do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał treść uchwały pod głosowanie i w 
głosowaniu głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr II / 12 / 10 
 
b/Kolejny projekt uchwały dotyczył  przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Kuniowie, radny  Zygmunt Czerski – stwierdził ,iŜ na zakup 
samochodu straŜackiego miały być pozyskane środki z zewnątrz  na dzien dzisiejszy 
widze ,Ŝe jest to cała kwota na zakup. Burmistrz  poinformował ,iŜ  musimy wykonać 
taki zapis i  dokonać takiego przeniesienia ze względu na  podatek VAT gmina 
zapłaciłaby 22%  a w przypadku OSP – tylko 7 % nic się nie zmienia od pierwotnego 
zapisu jaki był a jeszcze są oszczędności. Nie wniesiono uwag do tego projektu 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał treść uchwały pod głosowanie i w 
głosowaniu głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr II / 13 / 10  
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c/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy po stronie dochodów i 
wydatków, Radni nie wnieśli uwag do tego projektu uchwały. Przewodniczący Rady 
Miejskiej  poddał treść uchwały pod głosowanie i w głosowaniu głosami 20 za,0 
przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr II / 14 / 10   
 
d/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie gminy po stronie wydatków, Radni 
nie wnieśli uwag do tego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał 
treść uchwały pod głosowanie i w głosowaniu głosami 20 za,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr II / 15 / 10    
 
e/projekt uchwały  w sprawie  uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury, 
Oświaty Sportu i Turystyki Radni nie wnieśli uwag do tego projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał treść uchwały pod głosowanie i w 
głosowaniu głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr II / 16 / 10   
 
f/ Projekt uchwały w sprawie  uzupełnienia składu osobowego Komisji Spraw 
Obywatelskich i Socjalnych, Radni nie wnieśli uwag do tego projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał treść uchwały pod głosowanie i w 
głosowaniu głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr II / 17 / 10    
 
 
g/ uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa,    
    Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska. – wycofana z porządku obrad  
 
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2  interpelacje i zapytania Radnych . 
   
Burmistrz Jarosław Kielar – wyjaśnił radnemu Henrykowi Fraszkowi, iŜ  sytuacja 
ulegnie poprawie –sprawa zostanie załatwiona. 
 
5. Wolne wnioski i zapytania. 
 
6. Zamknięcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął 
obrady sesji o godz.: 15.40 
 
 
 
                                                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 


