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PROTOKÓŁ Nr XXXI/2013 z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej  
w dniu 27 lutego 2013 roku  .Na ogólną liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 21radnych. 
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar ,z-ca Burmistrza 
Andrzej Nowak, przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy, Radca 
Prawny Urzędu Miejskiego Sołtysi Wsi . 
Obrady rozpoczęto o godz.:14,00 
 
 
 
Porządek obrad 
   
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
c/  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji dnia  23.01.2013r., 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami.  
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  Opinie Komisji 
a/ powołania zespołu do spraw negocjacji  w sprawie zbycia akcji Fabryki Maszyn                                 
   i  Urządzeń ”FAMAK” S.A w Kluczborku, 
b/ wyraŜenia opinii dotyczącej zbycia akcji Fabryki  Maszyn i   Urządzeń” FAMAK” S.A                  
     w Kluczborku, 
c/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    
     terenów zainwestowanych wsi Smardy Dolne, 
d/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    
     terenów zainwestowanych wsi Smardy Górne, 
e/ rozpatrzenia skargi z dnia 10 stycznia 2013r. na Dyrektora Miejskiego  Zarządu Obiektów  
    Komunalnych w Kluczborku, 
f/ nabycia nieruchomości w formie darowizny, 
g/ zmiany uchwały, 
h/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy    
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  
i/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy    
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
j/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy    
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
k/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy    
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
l/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy    
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
m/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego,  
n/ zmian w budŜecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów, 
o/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
p/ powołania Kluczborskiej MłodzieŜowej Rady Miejskiej 
r/ uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczborka 
 
4.Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych . 
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
-dyskusja 
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-przyjęcie sprawozdania. 
6. Przyjęcie do wiadomości wykazu umorzonych za II półrocze 2012r. 
7. Wolne wnioski i zapytania 
8. Zamknięcie obrad. 
                                                                                                                                                                                                                                          
Obecnych na sali 18 radnych  
 
Do punktu 1 porządku obrad 
Sprawy porządkowo - organizacyjne: 
 
ab)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku 
Janusz Kędzia .Stwierdził, Ŝe obecnych na dzisiejszej sesji jest 21 radnych ,zatem obrady i 
podejmowane uchwały są prawomocne, następnie przedstawił porządek obrad. Po odczytaniu 
porządku obrad , Przewodniczący  zapytał czy są wnioski i uwagi do  przedstawionego 
porządku. Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad zatem przewodniczący 
przystąpił do jego realizacji . 
  
c/przyjęcie protokołu  z sesji  23.01.2013r. 

Obecnych na sali 19  radnych 

Radni w wyniku glosowania głosami 19 za  0 przeciw, 0 wstrzymujący się  Protokół z sesji 
został przyjęty. 

d) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami. 

 
W dniu 20  lutego  2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i spotkanie z dyr. Administracji 
Oświaty ,Ośrodka Sportu i Rekreacji. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i dyr. AO 
i OSiR 
 
 
W  dniu 21 lutego  2013 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał . 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
 
W dniu 20 lutego  2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich  i 
Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i wizyta w OPS.                  
W posiedzeniu uczestniczył Kierownik OPS 
 
W dniu 26 lutego  2013r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza  projektów uchwał i kontroli w 2012r. 
W posiedzeniu uczestniczyli  ,Skarbnik  Gminy  
 
W dniu 25 lutego 2013r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna  
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Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między 
sesjami i kontrola zadania Rewitalizacja Miasta.  
W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Sekretarz  Gminy  i Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Miejskiej. 
 
 
 

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

W tym punkcie porządku obrad głos zabrał  Radny Piotr Rewienko  odniósł się do 
wczorajszego tematu na Komisji BudŜetowej .W styczniu 2012 roku złoŜyłem  wniosek do 
planu pracy Komisji BudŜetowej temat brzmiał  wyniki kontroli we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych  ta komisja została  zaplanowana na  listopad ub. roku. I rzeczywiście 
próbowaliśmy temat zrealizować z tym ,Ŝe w ub. roku jak członkowie komisji BudŜetowej 
wiedzą komisje odbywały się na godzinę przed sesją i wystarczało nam czasu jedynie na 
opiniowanie uchwał  brakowało czasu na porządne zajęcie się tematem. Pan Przewodniczący 
Komisji przekazał tylko ,Ŝe mamy protokoły  od listopada 2012 r. u siebie i tego tematu nie 
dało się zrealizować .Komisja zgodziła się na to, Ŝe temat podjęty został wczoraj na komisji. 
W związku z powyŜszym , Ŝe nasuwają się pytania  chciałbym je zdać. Było 10 kontroli  z 
czego niektóre z kontroli w statystyce Pana Andrzeja Kalandyka mają opinie pozytywną  brak 
zaleceń pokontrolnych ocena pozytywna, większość z nich  nie ma takich opinii  - natomiast 
mają zalecenia pokontrolne , nakaz. Większość z tych kontroli miało zalecenia pokontrolne. 
Na komisji miałem wraŜenie ,Ŝe Przewodniczący i Pani Skarbnik bagatelizują  te zalecenia  
pokontrolne. Chciałbym przytoczyć te  najbardziej istotne. Kontrola wykazała dopuszczenie  
do ponownego wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonej  podczas poprzedniej kontroli w 
roku 2008. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia – mam tylko  uwagę ,Ŝe to nie jest omawianie 
protokołu  tylko zapytania  Radnych i Interpelacje. 

Radny Piotr Rewienko – więc ja nie cytuje protokołów  tylko chciałbym uzasadnić 
burmistrzowi czego pytanie dotyczy. Czy te zalecenia pokontrolne mają ocenę pozytywną czy 
teŜ nie pozytywną. W ocenie Pana Kalandyka  większość z tych kontroli  nie  uzyskało oceny 
pozytywnej  są zalecenia bądź nakazy  ,chciałbym w skrócie zacytować np. kontrola RIO  
wskazuje nie przestrzeganie przepisów z zakresu  rachunkowości, nie terminowe  
regulowanie zobowiązań  finansowych,  dokonywanie wydatków z przekroczeniem granic 
kwot wydatków określonych w planie finansowym jednostki. Nie terminowe odprowadzanie 
składek na ubezpieczenia społeczne , bardzo ciekawe i powaŜne moim zdaniem  udzielenie 
zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta nie spełniła wymogów  określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odpowiedzialność  ponoszą członkowie 
komisji przetargowej, Z-ca Burmistrza oraz Burmistrz Kluczborka. Mamy takŜe naruszenie 
przepisów w zakresie dochodów podatkowych oraz uwagi odnośnie Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Pani Skarbnik twierdzi, Ŝe złamanie ustawy  o zamówieniach publicznych było 
wyjaśnione podczas kontroli, gdyby tak było to nie byłoby wniosków pokontrolnych i nie 
miałoby to miejsca  w protokole pokontrolnym, poniewaŜ protokół pokontrolny po 
zakończeniu kontroli. Zdaniem Radnego  kontrole te – wyniki kontroli były  nie pozytywne a 
nam się wmawia, Ŝe są pozytywne. Panie Burmistrza  czy te kontrole były pozytywne czy nie. 
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Radny  Piotr Rewienko poprosił o  przygotowanie informacji na piśmie a mianowicie : wykaz 
za okres 5 lat 2008-2012r   wykaz kar  , wyroków ,mandatów , odszkodowań ,które gmina 
ponosiła w skutek róŜnych działań z instytucjami   lub osobami  fizycznymi.  

 

Radny Henryk Fraszek – zapytał czy byłoby moŜliwe zarezerwowanie kilku miejsc 
parkingowych przed sesją  trudno jest zaparkować  przed sesja na parkingu  UM 
 
 
Do punktu 3 porządku obrad 
podjęcie uchwał 
Przewodniczący  Rady Miejskiej poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do projektów uchwał. 
 
-opinie Komisji 

 
Opinia Komisji Kultury O światy Sportu i Turystyki  
 
                                  Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2013r. analizując materiały  na sesję 
Komisja - w projekcie „a” w sprawie powołania zespołu do spraw negocjacji  w sprawie 
zbycia akcji Fabryki Maszyn  i  Urządzeń ”FAMAK” S.A w Kluczborku zawnioskowała o 
dopisanie radnych Janusza  Kallusa i Janusza Hrynyszyna  
Pozostałe projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik 
 
Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
               Na posiedzeniu w dniu 20 lutego  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał . - w projekcie „a” w sprawie 
powołania zespołu do spraw negocjacji  w sprawie zbycia akcji Fabryki Maszyn  i  Urządzeń 
”FAMAK” S.A w Kluczborku zawnioskowała o dopisanie radnych Janusza  Kallusa i Janusza 
Hrynyszyna . 
Pozostałe projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch 
 
Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej   i Ochrony 
Środowiska.  
Na posiedzeniu w dniu 21 luty 2013r  analizując materiały na sesję Komisja  
- w projekcie „a” w sprawie powołania zespołu do spraw negocjacji  w sprawie zbycia akcji 
Fabryki Maszyn  i  Urządzeń ”FAMAK” S.A w Kluczborku zawnioskowała o dopisanie 
radnych Janusza  Kallusa i Janusza Hrynyszyna. 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 
 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu 26 luty  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
- w projekcie „a” w sprawie powołania zespołu do spraw negocjacji  w sprawie zbycia akcji 
Fabryki Maszyn  i  Urządzeń ”FAMAK” S.A w Kluczborku zawnioskowała o dopisanie 
radnych Janusza  Kallusa i Janusza Hrynyszyna  
Pozostałe projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji Jan Myślecki   
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Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz  Kędzia przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał a mianowicie  
 
 
a/Projekt uchwały w sprawie  powołania zespołu do spraw negocjacji  w sprawie zbycia akcji     
   Fabryki Maszyn   i  Urządzeń ”FAMAK” S.A w Kluczborku, do tego projektu uchwały      
   Komisje   zawnioskowały o dopisanie radnych Janusza  Kallusa i Janusza Hrynyszyna  
   Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść projektu uchwały i w wyniku  
   głosowania głosami 19 za,0 przeciw,2 wstrzymujące się  uchwała została podjęta i nadano  
   jej Nr XXXI/331/13 
 
b/Projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia opinii dotyczącej zbycia akcji Fabryki  Maszyn i    
   Urządzeń” FAMAK” S.A  w Kluczborku,  do tego projektu uchwały nikt z  radnych nie    
   wniósł uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał treść  projektu pod głosowanie i w  
   wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw,0 wstrzymujące się  uchwała została podjęta i  
   nadano jej  Nr XXXI/332/13 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
   zagospodarowania przestrzennego  terenów zainwestowanych wsi Smardy Dolne, do tego  
   projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem Radni przystąpili do głosowania i w wyniku  
   głosowania głosami 21 za,0 przeciw,0 wstrzymujące się  uchwała została podjęta i nadano   
   jej Nr XXXI/333/13 
 
d/Projekt uchwały  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
   zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Smardy Górne, do tego  
   projektu uchwały nikt z  radnych nie  wniósł uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał  
   treść  projektu pod głosowanie i w  wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw,0  
   wstrzymujące się  uchwała została  podjęta i nadano jej  Nr XXXI/334/13 
 
 
e/Projekt uchwały  w sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 10 stycznia 2013r. na Dyrektora  
   Miejskiego  Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, do tego projektu uchwały nikt  
   z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał treść  projektu pod  
   głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw,0 wstrzymujące się uchwała        
   została podjęta i nadano jej Nr XXXI/335/13 
 
f/Projekt uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości w formie darowizny, do tego projektu  
   uchwały nikt z  radnych nie  wniósł uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał treść   
   projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw,0 wstrzymujące  
   się uchwała została podjęta  i nadano jej Nr XXXI/336/13 
 
g/Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały, do tego projektu uchwały nikt z   
   radnych nie   wniósł uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał treść  projektu pod  
   głosowanie i w  wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw,0 wstrzymujące się                     
   uchwała została podjęta i nadano jej  Nr XXXI/337/13 
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h/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie 
lub roboty budowlane przy   zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu 
uchwały nikt z  radnych nie  wniósł uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał treść  
projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw,0 wstrzymujące się                    
uchwała została podjęta i nadano jej  Nr XXXI/338/13 
 
i/ Projekt  uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie  
   lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu  
   uchwały nikt z  radnych nie  wniósł uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał treść   
   projektu pod głosowanie i w  wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw,0 wstrzymujące  
   się uchwała została podjęta i nadano jej  Nr XXXI/339/13 
 
j/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie 
lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu 
uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał treść  projektu 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw,0 wstrzymujące się                    
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXI/340/13 
 
k/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie 
lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu 
uchwały nikt z  radnych nie  wniósł uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał treść  
projektu pod głosowanie i w  wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw,0 wstrzymujące się                   
uchwała została podjęta i nadano jej  Nr XXXI/341/13 
 
l/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie 
lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu 
uchwały nikt z  radnych nie  wniósł uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał treść  
projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw,0 wstrzymujące się                   
uchwała została podjęta i nadano jej  Nr XXXI/342/13 
 
m/Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w tym temacie  Radny 
Henryk Fraszek zapytał  :czy daje się  zrobić coś aby ograniczyć dalsze zadłuŜanie Gminy 
Burmistrz Jarosław Kielar  poinformował, Ŝe realizuje uchwalony  BudŜet Gminy  i jest 
wieloletni plan który pokazuje w jaki sposób będziemy realizować zadania  - nikt z radnych  
nie wniósł uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał treść  projektu pod głosowanie i w  
wyniku głosowania głosami 19 za,2 przeciw,0 wstrzymujące się uchwała została podjęta   
i nadano jej  Nr XXXI/343/13 
 
 
n/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów, wydatków i 
przychodów, do tego projektu uchwały nikt z  radnych nie  wniósł uwag zatem 
Przewodniczący  Obrad poddał treść  projektu pod głosowanie i w  
wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,1 wstrzymujące się  uchwała została podjęta i 
nadano jej  Nr XXXI/344/13 
 
o/Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej do tego projektu 
uchwały nikt z  radnych nie  wniósł uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał treść  
projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami18 za,3 przeciw,0 wstrzymujące się                   
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXI/345/13 
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p/Projekt uchwały w sprawie  powołania Kluczborskiej MłodzieŜowej Rady Miejskiej do tego 
projektu uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał treść  
projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,1 przeciw,0 wstrzymujące się                   
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXI/346/13 
 
 
 
 
 
r/Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na  
terenie Gminy Kluczborka do tego projektu uchwały nikt z  radnych nie    
wniósł uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał treść  projektu pod głosowanie i w  
wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,2 wstrzymujące się  uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XXXI/347/13 
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar –zacznę od kontroli  - myślę Ŝe  Radny Rewienko  staje się powoli 
mistrzem ,który mówi półprawdy  bo nie znalazłem sformułowań  czytając – cytując  
protokoły ,myślę, Ŝe jak się jest  5 kadencję rady   powinno się wiedzieć ,Ŝe na końcu są 
wnioski pokontrolne  i to wnioski pokontrolne lub zalecenia decydują czy kontrola jest 
pozytywna czy negatywna i prosiłby  aby na to zwrócić uwagę  czy nie tam są grzechy  i z 
tego jesteśmy rozliczani . Przez ostatnie 18 miesięcy mieliśmy kontrole  UKS, RIO,PIP,NIK 
Po jednej z kontroli  stanąłem przed komisją  dyscypliny ,która trwała 5 minut i zostałem 
całkowicie oczyszczony czyli moŜna powiedzieć ,Ŝe ta kontrola UKS wypadła dla Gminy 
prawidłowo. W kolejnej kontroli UKS-u nie było Ŝadnych zarzutów były uchybienia  ,które są 
wyjaśniane  w takiej kontroli ,która trwa 18 miesięcy niemoŜliwe jest aby kontrolujący  nic 
nie stwierdzili  to jest wręcz niemoŜliwe .Protokół pokontrolny nie ma pięćdziesiąt stron a 
setki stron.  Kontrola RIO – były uchybienia  natomiast bez Ŝadnych wniosków   mogę 
powiedzieć ,Ŝe kontrola jest pozytywna. JeŜeli jest nie pozytywna , moŜna Ŝonglować wiedzą 
,Ŝe  ktoś tam coś zrobił … to staje Burmistrz ,Skarbnik , Z-ca  Burmistrza przed  Rzecznikiem 
Dyscypliny BudŜetu lub sprawa jest kierowana do Prokuratury  takich rzeczy nie było . 
Kontrola PIP  - stwierdzono ,Ŝe jakaś tam grupa  nie miała  aktualnych badań  gdzie za 2  
tygodnie  zostało to uregulowane. Nie ma co ukrywać, bo ja wiem po co o ty się mówi ,Ŝe 
najgorzej pod katem  prawnym wypadła  kontrola  NIK  po której   dla jednej osoby  
skończyła się  aktem oskarŜenia i sprawa została skierowana do  Prokuratury i to jest dla nas  
zła rzecz a szczególnie dla osoby ,która jest oskarŜona a Gmina jest  pokrzywdzoną. To jest ta 
podstawowa róŜnica  pozostałe kontrole  , które będą ,były  kontrolowane  archiwa, przetargi , 
kaŜda inwestycja  kontrolowana przez kontrole wewnętrzna rewitalizacja  jest kontrolą 
zazwyczaj zero jedynkową  i od razu Panu powiem ,Ŝe  znajdą się uchybienia wiadoma rzeczą 
jest ,Ŝe nie są to sprawy   związane z prokuraturą . Z cała odpowiedzialnością powiem ,Ŝe nie 
ma samorządu nie ma jednostki  ,Ŝeby  w czasie kontroli  jakiś mniejszych większych spraw 
nie znaleziono. Rzadkością natomiast jest ,ze sprawa kończy się w organach ścigania  u nas 
niestety   taka kontrola  była. Proponuje czytać  w całości protokół i wnioski końcowe  bo one 
są najistotniejsze. Do wszystkich spraw są wyjaśnienia jak  jest zalecenie ,Ŝe trzeba coś 
poprawić to się poprawia. Nie ma takich stwierdzeń ,Ŝe kontrola jest pozytywna czy 
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negatywna  przy  kontroli NIK  - tam jest ocena  przez prokuraturę  określonym przestępstwie 
ta  kontrole oceniono pozytywnie bo jednak całokształt  tego co robi MZOK jest  pozytywny. 
Wszystkie inne kontrole były kontrolami pozytywnymi  to mówię z cała odpowiedzialnością  
Natomiast moŜna wyszukiwać tego co się chce i Ŝonglować słowami  ale od razu mówię  
Ŝonglować w sposób  właściwy i uczciwy  bo jednak  będą wyciągnięte dalekie jakieś  
nieprawdziwe wnioski publicznie  to będę  w odpowiedni sposób reagował. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia – Panie Burmistrzu pytanie było takie czy 
protokoły  maja jakąś ocenę ? 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – protokół NIK ocenia pozytywnie lub negatywnie natomiast są 
wnioski pokontrolne które są do realizacji  jeŜeli są wnioski bardzo cięŜkie to wówczas jest 
problem  naruszeniem dyscypliny z naruszeniem prawa.   
 
Burmistrz Jarosław Kielar  - pytanie drugie  radnego Piotra Rewienki  zostanie przygotowane 
na piśmie. 
 
Burmistrz odpowiedział tez na pytanie Radnego Henryka Fraszka w sprawie rezerwacji  
miejsc parkingowych przed sesją Rady Miejskiej  - Burmistrz poinformował ,Ŝe nie ma 
rezerwacji  miejsc parkingowych po prostu trzeba przyjechać wcześniej . 
 
Radny Henryk Fraszek zapytał czy nie da się poszerzyć tego parkingu   
 
Burmistrz Jarosław Kielar  -  nie ma moŜliwości teren został wykupiony przez KRUS pod  
biurowiec KRUS  - nie jest to nasz teren. Przy dość mocnym pośpiechu związanym ze zmiana 
w planie zagospodarowania przestrzennego  budowa nie ruszyła być moŜe brak środków. 
Mieszkaniec przychodzący na ulice Katowicką  załatwi wszystko w jednym miejscu. 
 
 
Radny Henryk Fraszek podziękował – wie ,Ŝe nic się nie da zrobić. 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poprosił Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej o przedstawienie opinii do Sprawozdania. 
 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od 11.01.2013r.- do 14.02. 2013r. 
  
Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2013 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania                              
z działalności Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił  Burmistrz Miasta Jarosław Kielar   w następujących 
sprawach :  
 
A.1.   plan finansowy  budŜetu Gminy Kluczbork na rok 2013 
A.2   organizacja  składu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej 
A.5.  opracowania planów organizacji i funkcjonowania zastępczych Miejsc Szpitalnych na  
         terenie gminy Kluczbork 
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A.8. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierŜawienia w drodze  
        bezprzetargowej   
B-1.umowa-SONAC Osetnica Sp. zo.o Osetnica 1 c Chojnów –wykonanie usługi na rzecz 
ochrony środowiska i zabezpieczenia sanitarnego Gminy Kluczbork poprzez zbiórkę, 
transport i utylizacje padliny  niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy. 
 
B-26-umowa- Centrum Terapii i Psychoedukacji s.c Opole ul. Bielska  Prowadzenie Punktu 
Pomocy Psychologicznej dla osób z rodzin mających problemy związane z  uzaleŜnieniami   
 
B-27 - umowa- Centrum Terapii  Psychoedukacji s.c Opole ul Bielska 13/2 –realizacja 
program profilaktyczny przeciwdziałania naduŜywania  substancji psychoaktywnych przez 
młodzieŜ szkół  gimnazjalnych   
 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie . 
Przewodniczący Komisji    Janusz Hrynyszyn 
 
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej  otworzył dyskusje nad 
sprawozdaniem  
 
D Y S K U S J A 
 
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał  pod głosowanie  w/w sprawozdanie  Burmistrza za 
okres między sesjami  i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się  
sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Przyjęcie do wiadomości wykazu umorzonych za II półrocze 2012r. 
 
Radni  zapoznali się  i przyjęli do wiadomości  wykazu umorzonych za II półrocze 2012r. 
( wykaz stanowi załącznik do protokołu ) 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Wolne wnioski i zapytania 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił Informacje Burmistrza Miasta Kluczborka  o  

 
 

 
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 37 ust 8. ustawy z dnia 27 marca 2003 

roku o zagospodarowaniu przestrzennym gdzie burmistrz został zobowiązany do 
przedstawienia na sesji Rady Gminy okresowo odpowiednio do potrzeb ( lecz co najmniej raz 
w roku ) informacji o zgłoszonych Ŝądaniach o wypłatę odszkodowania z tytułu obniŜenia 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania danej miejscowości oraz informacji o wydanych decyzjach o naliczeniu 
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jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub 
zmianą miejscowego planu zagospodarowania danej miejscowości ( tzw. renty planistycznej ) 
podaję do wiadomości: 

 
a) w roku 2012 rozpatrzono 19 spraw ( w 17 przypadkach nie wszczynano 

postępowania w sprawie naliczenia opłaty gdyŜ ze zgromadzonych dokumentów 
wynikało , Ŝe: 

 
-  zbywane nieruchomości w ogóle nie zmieniały swego przeznaczenia w związku 

z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danych 
miejscowości lub jego zmiany tzn. przeznaczenie w planie było takie samo , 

 
- zbywane nieruchomości leŜały na terenach dla których nie opracowano 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , 
 
- zbywane nieruchomości były zbywane nie w drodze sprzedaŜy a darowizny , 

zniesienia współwłasności lub podziału wspólnego dorobku małŜeńskiego , 
 

b) w roku 2012 w 2 przypadkach umorzono postępowanie , gdyŜ mimo zmiany 
przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie rzeczoznawca majątkowy w 
ekspertyzie wykonanej na zlecenie Gminy Kluczbork nie stwierdził wzrostu 
wartości tych nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego danych miejscowości ), 

 
c) w roku 2012 nie zgłoszono Ŝadnych Ŝądań o wypłatę odszkodowania z tytułu 

obniŜenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania danej miejscowości . 

 
 
Następnie  zaprosił zainteresowanych  Sprawozdaniem z działalności StraŜy Miejskiej za rok 
2012  do Biura Rady Miejskiej  celem zapoznania się z w/w  sprawozdaniem.  
 
Ponadto w Biurze Rady znajduję się Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej 
Policji w Kluczborku  oraz ocena  sytuacji kryminalno - porządkowej i stanu zagroŜeń na 
terenie Powiatu Kluczborskiego w 2012 roku  zainteresowanych radnych.  
Przewodniczący  zaprosił do zapoznania się ze sprawozdaniem. 
 
 
Radny  Jan Myślecki -  chciałem się odnieść do wypowiedzi Radnego Piotra Rewienko  
Którą zgłosił przy interpelacji do Pana Burmistrza . 
 
Radny Piotr Rewienko – Pan Myślecki chce się odnosić a teraz jesteśmy w punkcie wolne 
wnioski i zapytania   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej –udzielam głosu Panu Myśleckiemu  bardzo proszę. 
 
Radny  Jan Myślecki – ja wiem ,Ŝe jest Pan bardzo nerwowy Panie Rewienko  poniewaŜ  Pan 
trochę przeholował  …Pan się odniósł do pracy komisji BudŜetowej .. nie do końca 
poinformował  Pan  o  wszystkim  radnych ,Ŝe taka praca  była  o jakiej pan powiedział. 
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Sprawa Kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Gminy w 2012r w/g planu pracy Komisji 
BudŜetowej została podjęta w listopadzie  tak jak plan pracy precyzował. Tematem zajęliśmy 
się dogłębnie  nie skończyliśmy  tego tematu to moŜna w protokole sprawdzić nie było to 
nagrywane ale  jest napisane  nie skończyliśmy tego tematu nie dlatego ,Ŝe spotykaliśmy się  
godzinę przed sesją  ale  dlatego ,ze padł wniosek ,Ŝe materiały są dość obszerne i będą  do 
wglądu  w Biurze Rady .Przez okres 2  i 3 miesięcy Ŝaden radny  nie  czytał materiałów i padł 
wniosek radnego aby te materiały powielić i przekazać na komisje w miesiącu lutym. I tak 
uczyniliśmy  to jest cała prawda  o temacie Komisji BudŜetowej. Druga sprawa związana z 
lekcewaŜeniem tematu przeze mnie i przez Panią Skarbnik . Tu jestem zaskoczony całkowicie  
odniosłem się do drobnych rzeczy  rzeczywiście które są w tych kontrolach . A do powaŜnej 
sprawy ,która zakończy się rozprawą sądowa ,która będzie  dopiero w kwietniu  z zarzutami 
prokuratorskimi ,która uwypukliłem na Komisji BudŜetowej. Jestem zaskoczony Ŝe jest Pan  
4-czy 5 kadencję  Radnym i  wykazał się Pan niestarannością  tematu prowadzenia 
jakiejkolwiek kontroli i protokołu jestem zaskoczony  taka niewiedza jaka Pan reprezentuje w 
tym właśnie temacie. 
 
 
Radny Piotr Rewienko – rozumiem, Ŝe to był wniosek, albo pytanie Panie Myślecki, zanim 
zadam pytanie  - ad vocem – do Pana Radnego Myśleckiego –podtrzymuję to Ŝe nie zajęliśmy 
się dogłębnie tematem  nie skończyliśmy bo wiemy Ŝe były obszerne protokoły  tylko pan 
poinformował nas  na Komisji ,która się juŜ kończyła ,Ŝe takie i takie kontrole się odbyły  
ma Pan te  protokoły i będą w Biurze Rady .Koniec i kropka ja na tej komisji 
zawnioskowałem aby te materiały skserować .Nie mam nic przeciwko temu ,Ŝe to odbyło się 
wczoraj nie mam do Komisji BudŜetowej pretensji. Ja przedstawiłem fakty ,Ŝe nie jest tak jak 
mówi p. burmistrz Ŝe wie po co się to mówi, aby coś przykryć. Ja w styczniu  ub .roku 
zawnioskowałem do porządku obrad  do Komisji Temat: Kontrole ,która odbyła się w 
listopadzie. Planowo zaczęliśmy  skończyliśmy wczoraj. Nie maiłem teŜ chęci przekazania 
informacji ,Ŝe Pani Skarbnik ,czy Przewodniczący Rady lekcewaŜą temat  Komisji  moim 
zdaniem   Pan Burmistrz i Państwo lekcewaŜycie wnioski pokontrolne, które moim zdaniem 
nie są pozytywne .Pozytywne są tylko dwie  przy pozostałych nie ma nic są tylko zalecenia  
bądź nakazy. Gdyby one były pozytywne to przy kaŜdej kontroli było napisane pozytywne. 
Pan Burmistrz sugeruje ,Ŝe nie ma wniosków RIO są tylko zalecenia. Przytoczę w skrócie  „ 
wnioski pokontrolne dla Urzędu Miejskiego  
1.„ podjąć działania  w celu dostosowania polityki rachunkowości  do potrzeb jednostki w 
zakresie  techniki prowadzenia dziennych obrotów  częściowych oraz przepisów do 
wprowadzenia   ministra finansów.  
2. Podjąć działania  w celu terminowego  regulowania  zobowiązań. Czyli nie były 
terminowe.  
3. WdroŜyć procedury nadzorcze i kontrolne, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości  
polegającej na dokonywaniu wydatków przekraczających granice kwot określonych w planie 
finansowym. Nieprawidłowości,  
4. Zapewnić przestrzeganie obowiązku  terminowego płacenia składek na ubezpieczenie 
społeczne. Nie były terminowo opłacane. To nie jest pozytywne.  
5. Zapewnić przestrzeganie  art. 7 ustawy  prawo o zamówieniach publicznych podczas 
dokonywania oceny zgodności treści złoŜonych ofert z treścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. To są wnioski pokontrolne.  
6. WdroŜyć działania które skutecznie wyeliminują przypadki udzielania ulg podatkowych na 
podstawie decyzji niezawierających uzasadnienia faktycznego bądź prawnego. 
7. Dokonać korekty sprawozdania  
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8. Zapewnić prawidłowość sporządzania dokumentacji w postępowaniach o udzielenie 
zamówień publicznych po raz drugi, to juŜ jest OPS 
To nie są pozytywne wnioski 
Wystarczyło tylko powiedzieć, Ŝe były wnioski, były kontrole pozytywne, ale były teŜ takie, 
które miały uchybienia. Pan Burmistrz odbiera tak, Ŝe negatywne wnioski muszą się wiązać 
ze skierowaniem sprawy do prokuratury. Ja nie  pytałem o przestępstwa tylko pytałem o 
opinie niepozytywne.  
 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar – ja chciałem uzmysłowić  zarządzanie to skomplikowana rzecz  
jak się nie ma z tym do czynienia to robi się z wielu rzeczy problem  to co Pan przeczytał  
odnośnie przetargu dotyczyło to  przetargu na mydło i papier toaletowy i mydło dla 
wszystkich jednostek .Polegało to na tym ,ze jedna z firm zarzuciła nam ,ze chcieliśmy 
wpisać lepszej jakości rzeczy ,Ŝeby były przez nasze placówki bo robimy przetarg dla 
wszystkich jednostek zgłosiła to do Warszawy i trwa to juŜ rok nawet nikt się tym nie zajął  
ale poniewaŜ w ramach przetargu ten dokument był w dokumentach naszych i nie było 
rozstrzygnięcia  dlatego to zostało zapisane. Jak się nie wie to brzmi to bardzo groźnie. 
Natomiast chodzi o mydło  kostki do toalet i papier toaletowy, który jest i proszę mi wierzyć 
na tym to polega. Proszę wczytać się, bo to suche fakty. JeŜeli nie ma następstw, gdzieś 
przekazywanych dalej to budzi mój uśmiech.  jeŜeli z rachunkowością  byłoby coś źle  to Pani 
Skarbnik stanęła by przed komisją dyscypliny. To są uchybienia które musza być zapisane i 
musza być poprawione jeŜeli w wielu dokumentach  one się znajdą  o tym proszę pamiętać bo 
zaczynamy się w tej chwili  rozdrabniać  Pan ma do tego prawo ja nie mam nic do ukrycia.   
Tylko bardzo proszę o rzetelność proszę się zapoznać z wszystkimi protokołami 
wyjaśnieniami  i z wnioskami  i co z tego wyniknęło i tylko o to Pana proszę o nic poza tym . 
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak – chciałbym dwa słowa  Piotrze Twoje pytanie wynikają z 
niewiedzy  i nie przeczytania  protokołu ,które miałeś do dyspozycji . JeŜeli czyta się od 
końca bo tak wnioskuję po twoich pytaniach. Wnioski zalecenia czy wręcz nakazy są 
integralna częścią protokołu  pokontrolnego. NaleŜy wdraŜać w Ŝycie  
pod nakazem rygoru wprowadzać gwarantuje równieŜ radnemu  nie ma instytucji dzisiaj  
która dzisiaj umknęłaby jakiejkolwiek kontroli , waŜne jest aby w sposób rzetelny i właściwy 
wprowadzać zalecenia i tak to właśnie było.  
 
 
JeŜeli Pan pyta o mandaty za 5 lat to tego będzie bardzo duŜo, to są rzeczy które zdarzają się 
w zarządzaniu jednostką.  
 
Radny Jan Myślecki –musze się odnieść do tego co Pan radny powiedział – dziwi mnie jedna 
sprawa – zadaje pan pytania czepia się rzeczy ,które są tak drobne w pracy w administracji 
państwowej  i samorządowej a pracuje ponad 40 lat  nie spotkałem się Ŝeby nie było w czasie 
kontroli uchybień dziwi mnie to Ŝe zajmuje się takimi drobnymi tematami  bo wybucha Pan 
na komisji BudŜetowej i na sesji  gdzie media są ,Ŝeby to było głośne   a pomija Pan 
najwaŜniejszą  sprawę przy kontroli NIK ja wiem ,Ŝe to niewygodne jest dla Pana poniewaŜ w 
to zamieszany jest Pański kolega .ja to nawet na komisji wczoraj powiedziałem nikt się nawet 
nie zająknął w tym temacie  i to mnie dziwi i zdziwiło dzisiaj jestem zszokowany czym Pan 
się zajął , nie zajął się Pan tym tematem ,którym powinien się Pan zająć. 
 
 



 13 

Radny Piotr Rewienko – Ad Vocem – do Pana Myśleckiego – Zająłem się tym tematem 
poniewaŜ tamtym tematem nie muszę się zajmować bo zajęła się tym Prokuratura. 
Moim zdaniem pozostałe protokoły pokontrolne i wnioski nie są pozytywne, a Pan i Pan 
Burmistrz twierdzicie ze są pozytywne. Jest pewna zmiana bo Pan Burmistrz stwierdził przed 
chwilą  ,Ŝe są  uchybienia. 
Panie Burmistrzu zarzuca mi Pan nierzetelności  Pan Vice Burmistrz  równieŜ nierzetelności 
,niewiedze nie czytanie protokołów  jak moŜna być bardziej  rzetelnym skoro ja  cytuję 
Państwu   protokół zalecenia i wnioski pokontrolne ja nic nie dodaję od siebie.   Panie 
Wiceburmistrzu Pan stwierdził ,Ŝe w sposób właściwy naleŜy wdrąŜać zalecenia chciałem 
Panu, Państwu i  Radnym przekazać jak zalecenia   pokontrolne RIO próbował wdraŜać   
Wiceburmistrz Nowak.  Wiceburmistrz Nowak napisał do RIO  w sprawie :Zobowiązano 
kierowników  komórek organizacyjnych do terminowego przekazywania dokumentów – tak 
jakby oni o tym nie wiedzieli. Zobowiązano Skarbnika gminy do terminowego opłacania 
składek na ubezpieczenie społeczne – tak jakby  skarbnik o tym nie wiedział. Zobowiązano 
Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej odpowiedzialnego za zamówienia publiczne do 
przestrzegania   ustawy -  o zamówieniach publicznych, tak jakby  o tym  Pani Naczelnik nie 
wiedziała. Kuriozum. I RIO  odpisuje na te zalecenia pokontrolne  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej –proponuje zamknąć  dyskusje i zakończy wnioskami. 
 
 
Radny Piotr Rewienko – RIO napisało do Pana Burmistrz  w sprawie pisma dotyczącego 
wykonania wniosków pokontrolnych >Państwo utrzymujecie, Ŝe wszystkie kontrole były 
pozytywne, ja uwaŜam, Ŝe nie były pozytywne. Nie mówię, Ŝe tam były popełnione 
przestępstwa, ale one nie były pozytywne. Regionalna Izba Obrachunkowa uznała ,Ŝe 
informacja przedstawiona przez Wiceburmistrza Andrzeja Nowaka nie spełnia wymogów 
określonych w art. 9 ust. O RIO. Jak wynika z nadesłanego pisma w odniesieniu do wniosków 
2,4,5,6,7, to te które państwu czytałem, informacja  jest niepełna bowiem zobowiązanie 
pracowników  zobowiązanych do wykonania określonych czynności  do postępowania 
zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa oraz podjęcia działań zgodnie z przepisami nie 
moŜe być uznana za  wykonanie wniosków pokontrolnych  
 
Z-ca Burmistrza – Andrzej Nowak- potwierdza się to co powiedziałem w swojej wypowiedzi  
Jest nie pełna  następnym pismem zostało uzupełnione  o czym Pan łaskawie nie zdąŜył 
wspomnieć następnym pismem podpisanym przez Burmistrza Kielara  okazało się Ŝe za 
chwile była pełna.  Szkoda ,Ŝe Pan nie mówi równieŜ a czytał Pan protokół  NIK   jak wzór 
do naśladowania  dla innych moŜliwość odpracowywania zaległości czynszowych w 
protokole Nikowskim  jako nieliczni w Polsce wprowadziliśmy.  
 
Radny Piotr Rewienko -  temat zastępczy zmiana tematu . 
 
Z-ca Burmistrza  Andrzej Nowak- zachęcam do zapoznania się z protokołem NIK  tam tez 
mówi się o przestępstwie korupcyjnym polecam Państwu dla pełnej wiedzy. Od dłuŜszego 
czasu w mojej ocenie  mówię w swoim imieniu  ośmiesza się Pan  na tych sesja swoimi  
wybiórczo traktowanymi tematami próbą ośmieszenia innych osób  próbą dyskredytowania 
odpowiedzi wszyscy ,którzy tu siedzą  starają się w sposób rzetelnie i uczciwie wprowadzić to 
co maja do załatwienia w tej sSali  kaŜdy z radnych i równieŜ my Burmistrz  ,Wiceburmistrz 
,Skarbnik ,pracownicy Urzędu  i taka zwykła ludzka uczciwość nakazuje cytowanie plusów i 
minusów  one są zawsze i w  Ŝyciu równieŜ. 
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Radny Józef Lech – uprzedził moja wypowiedz  Pan Burmistrz Nowak  nie mnie jednak chce 
powiedzieć ,małe mam doświadczenie w Radzie Miejskiej. Opozycja jest potrzebna opozycja 
rozsądna .Jak to moŜe być ,Ŝe jeden członek Rady ma  inne zdanie  niŜ inni członkowie Rady  
aby  się wypowiadać trzeba  mieć jakiś obraz i kompetencje, trzeba się znać w temacie . Ja 
zarządzam 33 lata  jako naczelny szef i przeszedłem masę kontroli   i nie zdarzyło się Ŝeby 
któraś kontrola nie ujawniła tam czegoś byłoby to nawet źle jakby było wszystko porządku. 
Szczegółowo przeczytałem i przeanalizowałem wyniki kontroli i ta kontrola jest obiektywna i 
praca jest bardzo dobra   nie ma Ŝadnych takich zaleceń aby podwaŜały prace Burmistrza. 
 
Radny  Henryk Fraszek – będzie akcja pod  tytułem śmieci w lipcu trzeba będzie płacić duŜe 
kwoty za śmieci. Wiem ,Ŝe są osoby które maja podpisane półroczne umowy za śmieci  czy 
ze strony gminy jest to uregulowane? 
 
 
 
Burmistrz   Miasta Kluczborka Jarosław Kielar – chodzi o rozwiązanie umowy z aktualnym 
wywoźnikiem –  wywoźnicy potwierdzili , Ŝe nie będą robić  problemów , „Remondis „ ustnie 
potwierdził , wydał teŜ swoje ksiąŜeczki  półroczne ksiąŜeczki wiedząc ,Ŝe umowa wygasa. 
Na zebraniach tłumaczymy ,ze naleŜy wypowiedzieć umowę na stronie Kluczborka są druki , 
Które moŜna pobrać  i  wypowiedzieć umowę jednostronnie . Od 1 lipca umowę podpisuje 
Gmina. Nie ma Ŝadnego zagroŜenia. 
 
 
Radny  Henryk Fraszek – I jeszcze krótka konstatacja „Siła złego na jednego”. Nie wiedzę nic 
zdroŜnego w tym ,Ŝe radny rzetelnie realizując swoje obowiązki, drąŜy tematy i zadaje  
pytania dotyczące bardzo konkretnych zapisów. I nie trzeba tutaj uskuteczniać zespołowej 
gry. 
 
Burmistrz Miasta Kluczbork Jarosław Kielar – Trwają spotkania ( zebrania  wiejskie ) w 
sprawie  gospodarki odpadami.  
Sprawa związana z odszkodowaniem za obwodnice kolejową – przegłosowaliśmy dzisiaj ,ze 
w  roku 2017 będzie gotowa. Spotkaliśmy się w Warszawie z Dyrektorem  od Nieruchomości 
– całość  - to 24 ha wycenione na dzisiaj to 2,5 mln zł po rozmowach  ( sprawa jest w sadzie- 
jeŜeli chodzi o ugodę  )  wstępna ugoda – to 24 ha kosztowałoby nas  1 mln zł rozbite  
  na 3 lata 2014,2015,2016  plus remont drogi prowadzącej od dworca do parkingu. 
Tak się złoŜyło Ŝe  Generalna Dyrekcja przysłał nam  na 67 arów   zapłaci nam 260tyś zł – to 
jak pomnoŜymy to płacimy tylko za 2,5 ha  a mamy  24 ha  w tym 4 przepusty 
przygotowanego terenu na raty bez odsetek. Ostatni 23 ha odcinek byłby przekazany za 
darmo  to odszkodowanie za wybudowana obwodnice – gdy się nie dogadujemy stajemy 
przed sadem i płacimy z odsetkami. Będzie podpisana ugoda. Trwają prace nad  strategią 
Gminy Kluczbork do 2020  roku. Bardzo proszę aby na następną sesję przygotować  listę 
osób z Rady do wzięcia udziału w Strategii. 4 marca br. odbędzie się spotkanie  4 Powiatów  
i Gminy  celem  wspólnego starania się o środki unijnie.  
 
Chciałem odnieść się do mojej oceny przez Pana Radnego Rewienkę  ja nie mam pretensji do 
oceny mogę być oceniony na zero bo to mnie tylko motywuje do pracy wszystkie tę działania 
i oceny na stronie internetowej, mnie nie znudzą. Ja nie ukrywam, Ŝe  będę starał się o 4 
kadencję  i myślę Ŝe mam duŜe szanse mimo ,Ŝe niektórym się to nie podoba, ale to niektórym 
niepodobna się od wielu kadencji.  Ale mam prośbę aby nie uŜywać słów ,Ŝe ja kogoś 
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lekcewaŜę  bo w Ŝyciu nie lekcewaŜę  bo opozycja ma prawo negatywnie oceniać  ma prawo 
mówić wszystko to jeŜeli  nie przechodzą jej wnioski, albo nie są brane pod uwagę  to nie jest 
lekcewaŜenie tylko jest to demokracja   mogę załoŜyć z duŜą dozą prawdopodobieństwa ,Ŝe 
wiele wniosków do końca tej kadencji Panu nie przejdzie jestem wręcz przekonany  bo widzę 
jak Pan je składa  ale nie przez lekcewaŜenie to po prostu    przez większość   jeŜeli Pan chce 
aby Pana wnioski przechodziły poroszę sobie znaleźć osoby które  przegłosują. Ja się do tego 
podporządkuje i proszę o tym pamiętać. RównieŜ parę rzeczy  warto Ŝeby mówić do końca 
prawdę ja tylko podam przykład Pan nie mówi nieprawdy  np. akcje ECO  Kielar dostał w 
spadku 30 mln zł  - Kielar dostał w spadku 21 mln. ale poprzez  prawidłowe i dobrze 
przeprowadzone negocjacje    które przeprowadził osobiście z Panią  Krystyną KręŜel 
zwiększył wartość akcji ECO. 
Ja wiem ,Ŝe to nie pasuje do tego tekstu ,Ŝe uzyskał 10 mln więcej za akcje. Ale trzeba było to 
przeprowadzić . Pan moŜe mieć swoje  zdanie na temat ,zbiornika ,wiatraków ,rynku.  JeŜeli 
pisze się program  wyborczy Rodzina +  nie będę do tego wracał ale  słowo zapomniał to tu 
nie pasuje  jeŜeli realizuje się program to przez 4 lata. Ja nie będę dyskutował czy Pan go 
zgłosił, ale ja nie zapomniałem. Spotykam się z wyborcami i analizuję  
 to co jest zapisane. Dodatki specjalne – średnia po pominięciu mojego  - Z-cy, Skarbnika to  
jest  300 zł to nie zainteresowałoby mieszkańców . Ale  Pan napisał ,Ŝe  19 osób ma dodatek 
specjalny od 200 – do 2000 zł. To Pan powiedział prawdę. Burmistrz ma maxymalny dodatek 
OK., tylko jakby Pan dopisał, Ŝe nie moŜe być mniej niŜ 20% ,Ŝe nie ma  słuŜbowej komórki 
,Ŝe nie ma słuŜbowego samochodu jako jedyny w tych gminach. Napiszmy ,Ŝe tanio 
prowadzimy samorząd . PodwyŜka wody i podatku była w tym roku ale napisane ,Ŝe spora to 
nie pasuje. Proszę Pana o rzetelność. JeŜeli napiszemy o obwodnicy ,o którą walczy Pan 
Radny Fraszek to ja nie mówię, Ŝe ona w Ŝyciu nie będzie , jest tam plac targowy .Na dzisiaj 
jest to ślepa droga z drugiej stopiony budujemy cos co jest dla nas najwaŜniejsze. Mówi Pan 
,Ŝe nie przeszedł Ŝaden wniosek opozycji  to są wnioski ,które się nie zmieściły ze względu na 
koszty. Ja nie mówię, Ŝe te wnioski nie powinny być realizowane, ale na dzisiaj nie ma 
pieniędzy. Na osiedlu ( kolejowym )Ossowskiego trzeba usunąć  36 lamp – jest waŜniejsza 
wymiana  lamp  niŜ zrobienie   jakiejkolwiek dróŜki. Proszę przez szacunek jak juŜ rzucamy 
kamyki rzucajmy je uczciwie . Wyczytałem ostatnio  w ksiąŜce  Ks. Bonieckiego jeśli 
chcemy ,Ŝeby wszyscy byli zadowoleni trzeba zapisać się do orkiestry dętej bo w zarządzaniu 
takiej moŜliwości nie ma. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – do radnego Piotra Rewienko - ja bym prosił aby polemikę 
z Burmistrzem zrobić sobie u niego w gabinecie. Miał Pan tyle moŜliwości wypowiedzenia 
się. 
 
Radny Jan Myślecki – Związek Gmin Śląska Opolskiego złoŜył do Prezydenta   
o przedłuŜenie wejścia w Ŝycie ustawy  ( śmieci ) z  przyszłym rokiem . 
 
Burmistrz Miasta Kluczbork Jarosław Kielar – tylko miasta studenckie ZGSO złoŜył wniosek 
ale sprawa jest juŜ zamknięta i nie aktualna. U nas przetarg będzie na przełomie 
marca/kwietnia a jak wejdzie tryb odwoławczy będzie to juŜ lipiec. 
 
Radny Piotr Rewienko – Panie radny jestem radnym opozycji?, w poprzednich kadencjach 
byłem radnym opozycji ?, jakoś wcześniej moje wnioski często przechodziły, a w tej kadencji 
wnioski nie przechodzą jako radny opozycji mam prawo krytykować mam prawo mieć swoje 
zdanie, mam prawo czuć ,Ŝe Pan Burmistrz mnie lekcewaŜy i mam na to nawet dowody. Tak 
jak Pan burmistrz powiedział podaję prawdę i tylko prawdę, nie kłamię. Po kulturze naszej 
debaty moŜna by brać wzór chociaŜby patrząc na nasz parlament, albo inne rady miejskie. 



 16 

Natomiast jak Pan Burmistrz chce aby go chwalić za takie czy inne działania, Ŝe Pan 
negocjował, czy teŜ inne sprawy, to niech się Pan sam chwali. Rolą opozycji nie jest 
chwalenia Burmistrza.  
.  
Do punktu 8 porządku obrad 
 
Zamknięcie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15,18 
 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 
 
 
 
 
 
 


