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PROTOKÓŁ Nr XXXV/2013  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 25 czerwca 2013r .Na ogólną 
liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 20  radnych. Nieobecny na sesji był Radny   
Mirosław Duda .Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar 
,z-ca Burmistrza Andrzej Nowak, przedstawiciele Administracji Samorządowej, Sekretarz 
Gminy, Radca Prawny Urzędu Miejskiego sołtysi wsi.  
Obrady rozpoczęto o godz.:14,30 
 
Porządek obrad 
   
 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji –XXXIV z dnia 28 maja 2013r.  
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami.  
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    Opinie Komisji 
a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi  
    Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie miasta Kluczborka, część  
    północna. 
b) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru   
   funkcjonalnego Kluczbork”  Kluczbork- Namysłów-Olesno „. 
c) zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
d) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 
e) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Kluczbork  za rok 2012. 
 
4.Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2012r. 
4.1-uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu gminy za 2012r. 
 
4.2-rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2012r. 
    - dyskusja 
4.3-  protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia   
        sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2012 i sprawozdania finansowego  gminy za  
         2012r 
 
4.4 - uchwała Nr 5/13 z dnia 3 czerwca 2013r. Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z  
         wykonania   budŜetu gminy za 2012r.  
 
4.5 - uchwała Nr 6/13 z dnia 3 czerwca 2013r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku  o  
         udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
 
4.6 - uchwała Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Opolu w/s opinii o wniosku Komisji     
        Rewizyjnej  w sprawie absolutorium za 2012r.   
      - dyskusja 
 
f/ podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork za  
   rok 2012  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Kluczbork za 2012r. 
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g/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  Kluczborka. 
 
h/ rozpatrzenia skargi z dnia 23 maja 2013r. na Burmistrza Miasta Kluczborka i Dyrektora  
    Miejskiego  Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku. 
 
5. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
    -opinia Komisji Rewizyjnej 
    -dyskusja 
    -przyjęcie sprawozdania. 
 
7. Wolne wnioski i zapytania. 
8.  Zamknięcie obrad. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           
 
 
 
Obecnych  20 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 18 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 j nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad zatem, przewodniczący przystąpił 
do jego realizacji . 
 
c/przyjęcie protokołu  z sesji  24.04.2013r. 

Nikt nie wniósł uwag do protokołu zatem Radni w wyniku głosowania głosami 20 za  0 
przeciw, 0 wstrzymujących  się.  Protokół z sesji został przyjęty. 

d) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami. 

W dniu 19 czerwca2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania z wykonania budŜetu 
za 2012r . 
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrza. 
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W  dniu 20 czerwca   2013 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał i sprawozdania z wykonania budŜetu 
za 2012r . 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta 
 
W dniu 19 czerwca  2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich  i 
Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania z wykonania budŜetu 
za 2012r . 
 
 
W dniu  24 czerwca   2013r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza  projektów uchwał i sprawozdania z wykonania budŜetu 
za 2012r . 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrza Miasta.  
 
W dniach 3 i 25 czerwca  2013r. posiedzenia odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzeń była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza   za okres między 
sesjami i wykonania budŜetu za 2012r.   
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta.  
 
 
 
 

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

Nikt z Radnych w tym punkcie porządku obrad nie zabrał głosu  
 
 
 
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 19 czerwca 2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
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Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik 
 
Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
Pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch 
 
Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej   i Ochrony 
Środowiska.  
Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 
 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
              
             Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji Jan Myślecki   
 
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz  Kędzia przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał a mianowicie : 
 
 

a) Projekt uchwały w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota 
Zamecka w zakresie miasta Kluczborka część  północna. Do tego projektu chwały nikt 
z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść 
projektu pod  głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXV/380/13  

 
 
 
b) Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie  
     utworzenia „Obszaru   funkcjonalnego Kluczbork. „Kluczbork-Namysłów-Olesno „. 
     Do tego Projektu uchwały  nikt z Radnych nie zabrał głosu zatem  Przewodniczący Rady    
     Miejskiej Janusz Kędzia poddał  treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania  
     głosami  20 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano  
     jej Nr  XXXV/381/13  
 
 
 
 
 
c)Kolejny projekt uchwały dotyczył  zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków,   
   do tego projektu uchwały głos zabrał Radny Piotr Rewienko poruszył temat  remontu 
podwórka przy ul. Wolności 9 a   przy  konstruowaniu budŜetu wniosek ten nie uzyskał 
akceptacji Rady Miejskiej teraz zostaje wprowadzony do BudŜetu,  z czego się cieszę. Czy 
jest szansa, aby  w jakiś sposób  tych mieszkańców zabezpieczyć w kostkę. 
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Burmistrz - wyjaśnił ,Ŝe zostało to dopisane do budŜetu ze względu na deklaracje wspólnoty 
,Ŝe materiał do wykonania tego podwórka  będzie w części po naszej stronie a wykonanie po 
stronie wspólnoty jest to rzecz pozytywna. Prace te mają być rozłoŜone w czasie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść projektu pod głosowanie   i w wyniku 
głosowania głosami 20 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XXXV/382/13 
 
 
d)Projekt uchwały w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu  
   nikt z Radnych nie wniósł uwag, zatem  przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść  
   projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za,0 przeciw , 
   0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej  Nr XXXV/383/13 
 
 
 
e)Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy 
Kluczbork  za rok 2012.Do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag, zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie  w/w projekt  i w wyniku głosowania 
głosami 20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej  
Nr XXXV/384/13 
 
 
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2012r. 
 
4.1-uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu gminy za 2012r.  przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia  ( uchwała Nr 155/2013r z dnia 25 kwietnia 2013r .Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy 
Kluczbork za 2012r.) 
 
4.2-rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2012r- Przewodniczący Obrad 
otworzył dyskusje nad  sprawozdaniem finansowym za 2012r. 
 
                                     D Y S K U S J A  
 
Rady Piotr Rewienko – z informacji która Pan Przewodniczący  odczytał czy tez z materiałów 
które zostały  przedstawione na komisjach wiemy  o takich rzeczach, Ŝe zastrzeŜenia , RIO 
dotyczą przede wszystkim  informowania tych organów   czyli  sugestiach , Ŝe na koniec 2011 
roku było  207 tyś   a na koniec 2012 mamy juŜ  494 tyś zł Pan Burmistrz nie odniósł się  w 
odpowiedzi do RIO co do przyczyn tych róŜnic. Dobrze by było gdyby Pan Burmistrz radzie 
wyjaśnił jakie były to przyczyny. Mamy informacje ,Ŝe skutkiem tego były odsetki  nie całe 
19 tyś .Z dyskusji na komisjach wiemy ,ze dochody zostało wykonane na 4 ml zł przyczyna 
było nie wykonania  sprzedaŜy mienia oraz subwencji ,która przyszła zmniejszona z 
Ministerstwa. 
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Proszę Pana Burmistrza aby wymienił 3  najwaŜniejsze inwestycje ,które nie zostały 
wykonane w budŜecie 2012r.Po odpowiedzi Pana Burmistrza chciałem jeszcze zabrać głos  
i wtedy zdecyduje czy jestem za udzieleniem absolutorium czy się wstrzymam od głosu. 
 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar – Pan Radny w pewnej mierze zadawał pytania 
i sam na nie odpowiadał  bo rzeczywiście róŜnica w dochodach wynikała z nie wykonania  
sprzedaŜy mienia  z obniŜenia  wpływu podatkowego ,które otrzymaliśmy wraz z obniŜeniem 
subwencji w miesiącu marcu i to nie była kwota mała to kwota 1mln.300 tyś zł  to są 
podstawowe rzeczy . To Ŝe prowadzimy politykę fiskalna w miarę rozwaŜną wyliczono nam 
w RIO Ŝe gdybyśmy po maksymalnych składkach podatku iść to mięlibyśmy prawie 5 mln 
więcej wpływów .Nie ma co ukrywać ,Ŝe równieŜ były podatki od osób prawnych jeden z 
zakładów ze względu na kłopoty nie mógł wywiązać się od dłuŜszego czasu ze swoich 
podatków i to teŜ wpłynęło na płynność funkcjonowania. JeŜeli chodzi o inwestycje – to w 
oświacie inwestycje zostały podzielone – nie wykonano dachu w Przedszkolu w Bogacicy . 
Podzielona została inwestycja związana z Pokryciem dachowym w Przedszkolu Nr2  
Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej i instalacji sanitarnej w Przedszkolu nr 7.Przesunięta 
została inwestycja  na ul. Wyspiańskiego nie otrzymano środków z tzw. Schetynówek. 
Inwestycja Gotartów  nie otrzymaliśmy pieniędzy ,które w tym roku otrzymujemy. Trochę 
inaczej zostało sfinansowane rondo przy ul. Byczyńskiej. Nie było moŜliwości płynnego 
finansowania. Wiele rzeczy poczyniliśmy takich ,ze spowodowało  obniŜenie kosztów 
bieŜących nie tylko na terenie naszej gminy  jak i weszliśmy w zamówienia grupowe ogólno 
wojewódzkie  czy ogólno związkowe  tj. zakup energii eklektycznej ,ubezpieczenia , 
materiałów  biurowych ,środki czystości  dla wszystkich jednostek  efekty są znaczące. Co do 
funkcjonowania urzędu to jesteśmy na poz.18  wśród najtańszych gmin w Polsce na 250 
monitorowanych   wykonane przez jednostkę samorządowa Związku Miast Polskich. Jest to 
najmniejsza liczba w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Są pewne granice ,których nie da 
się przekroczyć. 
 
Radny Piotr Rewienko- na komisji  poruszono temat kwoty 1,5 mln zł  . 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – staramy się pewne inwestycje robić na zasadzie inwestycji 2-
letnich  czyli pewne łamanie inwestycji ,aby efekt wykonania był w roku bieŜącym a płatność 
była częściowo w danym roku a częściowo w następnym. To jest efekt rozporządzeń  
Ministra Rostowskiego   .Wyspiańskiego przesunęliśmy na  ten rok ,Gotartów będzie 
sfinansowany w tym roku ze względu na dotacje  i będzie skończony 
 
Radny Piotr Rewienko- czyli 4  mln  udało się  zabezpieczyć przesunięciami. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar –częściowo   przesunięciami częściowo  musimy płacić  w 
budŜecie tegorocznym  tego nie ukrywam i takie przesunięcia zawsze funkcjonowały  bo 
bieŜące funkcjonowanie lub media ,które są globalnie duŜe  przechodzą na następny rok i to 
powoduje kwoty. 
 
Radny  Piotr Rewienko- wrócę do gospodarki finansowej do Kontroli RIO i NIK – o której 
dyskutowaliśmy  na komisji w lutym w 2012 roku  ta kontrola  dotyczyła takŜe roku 2012  
mam wraŜenie ,ze nie było informacji lub były one nie do końca prawdziwe i  chciałem 
zapytać Pana Burmistrza czy na dzień dzisiejszy te wypowiedzi  które padały  na sesjach  w 
ub. roku  informował ,Ŝe wszystkie kontrole były pozytywne . Negatywnie została oceniona 
gospodarka nieruchomościami w Administracji Oświaty w  lutym na sesji Pan  stwierdził po 
kontroli RIO ,Ŝe były uchybienia ale bez Ŝadnych wniosków kontrola wypadła pozytywnie.  
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Wszystkie kontrole poza kontrola NIK były kontrolami pozytywnymi. 
Czy Pan podtrzymuje swoją wypowiedz? 
 
Burmistrz Jarosław Kielar-trudno jest w tej chwili mówić o negatywnej ocenie jeŜeli po 
kontroli UKS-u byłem  przed komisja dyscypliny budŜetowej i zostałem uniewinniony. Nie 
ma Ŝadnej sankcji  ja uwaŜam ,Ŝe kontrole są pozytywne. To Ŝe  jest wniosek  o naruszenie 
dyscypliny  do badania   - odsetek  lub  przetargu dotyczącego środków czystości  to jest 
sprawa z tego miesiąca. Komisja odwoławcza w Warszawie otrzymała taki wniosek od firmy 
,która  przegrała  i nie było  reakcji  a reaguje na to RIO  to wydaje mi się ,Ŝe rzecznik ma 
prawo skierować  do badania . Przed Komisja stawałem kilkakrotnie i nie otrzymałem Ŝadnej 
kary. 
 
 
Radny  Piotr Rewienko- Pan Burmistrz wspomniał tylko o przetargu na środki czystości  i na 
temat odsetek  
 
Burmistrz Jarosław Kielar – i   temat odsetek za nieterminowe płacenie to kwota 500 zł ,która 
juŜ wpłynęła. 
 
Radny  Piotr Rewienko -  RIO  na moja prośbę odpisało ,Ŝe naleŜy zgodzić się ze 
stanowiskiem  ,Ŝe ustalenia kontroli oraz wniosków pokontrolnych iŜ trzeba podjąć działania  
naprawcze oraz o nieprzestrzeganiu prawa  z pewnością nie zasługują na pozytywną ocenę . 
Ponadto jest informacja w tych  nieprawidłowościach  o naruszenie dyscypliny budŜetowej 
został złoŜony wniosek do Rzecznika  Dyscypliny Finansowej a Rzecznik  odpowiada, Ŝe nie 
tylko za przetarg  na środki czystości, ale  są trzy zarzuty. 
 
 
Burmistrz Jarosław Kielar-Sprawa jest sprzed 2 tygodni przestępstwa są Ŝadne . Odpisałem 
odnośnie przekroczeń Z-ca tez odpisał . Nie ma ocen pokontrolnych na ten czas o którym 
rozmawialiśmy nie było uchybień. Wystarczyło odpisanie na wnioski pokontrolne. Był to rok 
2011  .Jesteśmy juŜ po drugim przetargu .  
 
Radny  Piotr Rewienko – zgłosiło się 8 firm   Komisja przetargowa    załoŜyła jedno 
kryterium – cenę . 
 
Burmistrz Jarosław Kielar-  gdyby to było cos powaŜnego to by firma się odwołała. 
Chodziło o specyfikacje i jakość – była to firma nieznana z zewnątrz   uwaŜam ,Ŝe nie ma co 
dyskutować. 
 
 
 
4.3-  protokół Komisji Rewizyjnej Nr 33/13z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia   
        sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2012 i sprawozdania finansowego  gminy za  
         2012r przedstawił  przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Hrynyszyn. 
 
4.4 - uchwałę Nr 5/13 z dnia 3 czerwca 2013r. Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z  
         wykonania   budŜetu gminy za 2012r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
         Janusz Hrynyszyn. 
 
4.5 - uchwałę Nr 6/13 z dnia 3 czerwca 2013r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku  o  
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         udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka przedstawił Przewodniczący  
         Komisji Rewizyjnej Janusz Hrynyszyn 
 
4.6 – uchwałę Nr 280/2013 z dnia 19 czerwca 2013r  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w 
Opolu w/s opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie  absolutorium za 
2012r.odczytał  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Hrynyszyn  
      
 
f)Po zakończeniu dyskusji  Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod 
głosowania  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Kluczbork za rok 2012  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Kluczbork za 
2012r. i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,1 wstrzymujący się  uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr XXXV/385/13 
 
g/Kolejna uchwała  dotyczyła udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  Kluczborka. 
   Radni Miasta Kluczborka w wyniku głosowania głosami  18 za 0 przeciw ,1 wstrzymujący  
   się  podjęli uchwałę  i nadano jej Nr XXXV/386/13 
 
h/Ostatni projekt uchwały  dotyczył  rozpatrzenia skargi z dnia 23 maja 2013r. na Burmistrza 
Miasta Kluczborka i Dyrektora  Miejskiego  Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku 
Nikt nie wniósł uwag do  tego projektu uchwały zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw , 0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXXV/387/13 
 
 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Odpowiedzi  na zadane w pkt.2 interpelacje i zapytania  Radnych  
 
W tym punkcie nikt z radnych nie zabrał głosu  
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres miedzy sesjami. 
- opinia Komisji Rewizyjnej. 
-dyskusja. 
-przyjęcie sprawozdania. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poprosił Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej o przedstawienie opinii do Sprawozdania. 
 
Opinia  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od 17.05.2013r.- do 13.06. 2013r. 
 
 
Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca  2013 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania                         
z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
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Wyjaśnień do sprawozdania udzielił  Burmistrz Miasta Jarosław Kielar                                            
w następujących sprawach :  
 
A.3  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie” Uzbrojenie działek domków 
jednorodzinnych w Ligocie Górnej. 
B.4 umowa Usługi Komunalne SOBEK – prowadzenie przy ul. Powstańców Śl. -Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
B.5. umowa Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Warszawa –zakup samochodu dla 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Biadaczu  
B.7. umowa  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” –Lubliniec –przebudowa ul. 
Wyspiańskiego 
B.11. umowa Usługi Sprzętowo- Transportowo-Warsztatowe  Janusz Juszczak – remont 
odwodnienia i nawierzchni podwórka przy ul. Kochanowskiego 2-6 
B.14. umowa Przedsiębiorstwo-Produkcyjno- Usługowo – Handlowe KURPET – budowa 
sieci kanalizacji deszczowej przy budynku świetlicy w Smardach Górnych. 
B.26  umowa - Delta Projekt Pracownia Projektowa Opole- wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na adaptację i przebudowę lokali mieszkalnych w Łowkowicach. 
B.27 umowa Developer S p. z o. o Namysłów –wykonanie dodatkowych grzejników w 
Szkole Podstawowej Nr 5 .Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w 
sprawozdanie . 
Przewodniczący Komisji  Janusz Hrynyszyn 
 
D Y S K U S J A 
 
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu 

Obecnych na sali 18  radnych 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał  pod głosowanie  w/w sprawozdanie  Burmistrza za 
okres między sesjami  i w wyniku głosowania głosami 18za, 0 przeciw ,0 wstrzymujących się  
sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
 
Wolne wnioski i zapytania 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poinformował ,Ŝe w Burze Rady Miejskiej 
znajduje się do wglądu i zapoznania się ze  sprawozdaniem sporządzonym przez Regionalna 
Izbę Obrachunkowa w Opolu  temat „Analiza ryzyka wystąpienia zagroŜeń w gospodarce 
finansowej wg stanu na 31.12.2012r. 
Burmistrz Jarosław Kielar – podziękował za udzielenie absolutorium , rok finansowy był 
bardzo trudny ten nie jest łatwiejszy.  
Burmistrz poruszył temat  ustaw śmieciowych i  gospodarki odpadami  przed chwila  
otrzymał informacje ,Ŝe  protest ,który został złoŜony  został odrzucony, nie wiemy czy nie  
będzie kolejnego protestu bo kaŜda z firm ,która startowała w przetargu moŜe składać 
protesty. W związku z tym moŜna przyjąć ,ze z dniem 1 października Firma ASA będzie 
zajmować się   gospodarka odpadami. Na 4 lipca  jest wyznaczony przez Pana 
Przewodniczącego  termin sesji  na godzinę 14.30 na tej sesji będziemy podejmować uchwały  
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takie,  które chciałbym aby mogły funkcjonować   od 1 stycznia. Czyli juŜ po przetargu i z 
bardziej przybliŜonymi kwotami. UwaŜam ,Ŝe przed tą sesją powinna odbyć się komisja 
wspólna  czy ma się ona odbyć w tym samym dniu co sesja czy dzień przed. Uchwały zostaną 
dowiezione w tym tygodniu ,są  pewne zmiany te uchwały Państwo znacie. Projekty uchwał 
zostały zawieszone w Internecie. Mogą być zmiany w tych projektach.  Trzeba czasu  
przepisy są niespójne. Nie ma moŜliwości podpisania umowy 1 lipca bo w dniu dzisiejszym 
zostało rozpatrzone odwołanie . Wywóz śmieci pozostaje bez zmian,   czyli wywoźnicy  będą  
na razie  ci którzy wywozili śmieci do tej pory, natomiast kwota  ulega zmianie.  
Innego wyjścia nie było, tylko  podpisanie umowy z  dotychczasowymi wywoźnikami.  
 
Radny Henryk Fraszek –ja przyszedłem na sesję z zamiarem udzielenia Burmistrzowi 
absolutorium,  czego nie ukrywałem na Komisji Rewizyjnej ,tylko chciałem wnieść kila uwag 
,które być moŜe  za skutkują na przyszłość. Nie moŜna dyskredytować działań, ale uwagi 
naleŜy wnieść powinny być one przynajmniej rozwaŜone. Koszty  funkcjonowania Gminy 
Kluczbork mimo ,Ŝe są jedne z niŜszych i 18 miejsce na końcu województwa opolskiego to 
nie jest wskaźnik miarodajny i który naleŜy przyjąć jako rozgrzeszenie  dość duŜych kosztów 
które rosną z roku na rok, z kadencji na kadencję  moŜna by to było pominąć gdyby to 
funkcjonowanie było bardzo dobre w kilku kwestiach budzi zastrzeŜenia . Pierwsza taka  
kategoria to jest jakość inwestycji i egzekucja  rękojmi i gwarancji. Począwszy od  obwodnicy 
Kluczborka – te kałuŜe na rondzie czy tam koło mostu to nie jest kategoria  estetyczna to 
kategoria  techniczna .bo to ,Ŝe są kałuŜe to ma wpływ na trwałość.  Woda ma dwie cechy ,Ŝe  
nie płynie pod górkę a druga ze zwiększa swoja objętość jak zamarznie. Nie jest 
wyegzekwowane od  firmy ,która robiła rondo  aby zniknęły kałuŜe. Rynek nie ma 
dokumentów  dotyczących odbiorów technicznych wg  tych standardów  ,które są  na 
dalszych stronach, punkty pomiarowe wysokość prostolinijność. 
Nie widziałem egzekucji  na firmach , napraw ,poprawek  egzekwowania właściwego 
wykonania prac i o trwałość  inwestycji na przyszłość. 
Sprawa Konsultacji niektórych projektów -  z dokumentacji ,projektu ,który miałem w rękach  
na komisji  nie wynikały rzędne  tam była wysokość  182,40  ,182,60  takie wysokości a ten 
rów który jest odkryty to jest rów ,kiedy ja chodziłem do podstawówki  to są późne lata 60 –
te. I to jest prawdziwa wysokość. Nie ma  wykonanej precyzyjnej analizy  w związku z 
zarurowaniem , ograniczeniem odpływu, ze zbiornikiem ,który moŜe stanowić zagroŜenie 
przy sporej ilości opadów  wymaga sporego i rzetelnego wysiłki. 
Są to istotne sprawy. 
Skuteczna metoda ograniczenia kosztów Gminy .Uruchomienia przez Gminę właściwego 
wykonania inwestycji. Nie doprowadzać do większego zadłuŜenia Gminy  
 
Radny Piotr Rewienko  - wniosek aby, obniŜyć   koszt wywozu śmieci  dla rodzin 
wielodzietnych.    
 
Radny Henryk Fraszek – zapytał kto odpowiada za projekt plastyczny loga  760 - lecia 
Kluczborka  z imienia i nazwiska. 
 
Kierownik Referatu Promocji –Grzegorz  BłaŜewski  - projekt opracował Pan Maciej Knapa 
pracownik referatu Promocji – poinformował teŜ , kolory  znajdujące się  w  Logo  
odpowiadają  kolorom jakie znajdują się na naszym herbie 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – myślę Ŝe większość będzie  na  sesji  
Przewodniczący Rady Miejskiej  - o posiedzeniach komisji  decydują Przewodniczący 
Komisji – jednak Przewodniczący Obrad zaproponował aby  komisje odbyły się w  
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dniu 3  lipca ( środa- 13.30  ) – Komisja zbiorcza a sesja w dniu 4 lipca. 
 
 
 
Do punktu 8 porządku obrad 

 
Zamknięcie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15,16 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 
 
 
 
 


