
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2013  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 23 sierpnia 2013r .Na ogólną 
liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 19  radnych. Nieobecny na sesji był Radny  Mirosław 
Duda  oraz Radny Piotr Rewienko Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta 
Kluczborka Jarosław Kielar ,z-ca Burmistrza Andrzej Nowak, przedstawiciele Administracji 
Samorządowej, Sekretarz Gminy, Radca Prawny Urzędu Miejskiego. 
Obrady rozpoczęto o godz.:14.00 
 
Porządek obrad 
   
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  - przykro jest ,Ŝe w takich okolicznościach 
musimy się spotkać na dzisiejszej sesji. Wszyscy wiemy ,Ŝe odeszła nasza koleŜanka  
Pracownica Urzędu -Skarbnik  Pani Ewa Wasilewska zatem wstańmy i uczcijmy jej pamięci 
minutą ciszy. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Porządek obrad 
 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie: 
- powołania  skarbnika gminy Kluczbork 
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych  
5.Wolne wnioski i zapytania. 
6.Zamkniecie obrad . 
 
 
 
Do punktu 1 porządku obrad 
Sprawy porządkowo - organizacyjne: 
 
Na Sali obecnych było 17 radnych                                                                                                                                                           
 
ab)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku 
Janusz Kędzia .Stwierdził, Ŝe obecnych na dzisiejszej sesji jest 19 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 . 

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 przedstawił wniosek o powołanie skarbnika Gminy 
Kluczbork  ( wniosek w załączeniu do protokołu ) 
Następnie zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie  powołania  skarbnika Gminy 
Kluczbork  wraz z uzasadnieniem.  Rady  Miejskiej Janusz Kędzia po zapoznaniu Radnych z   
dokumentami zapytał Panią  Krystynę Pajestkę czy wyraŜa zgodę  ?   Pani Krystyna Pajetka  
wyraziła zgodę na  objecie funkcji Skarbnika Gminy  Kluczbork. 
 
- powołania  skarbnika gminy Kluczbork 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie nikt z Radnych 
nie wniósł uwag zatem w wyniku głosowania głosami 17 za 0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVII/396/13 
 
 
 
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 
Wolne wnioski i zapytania  
 
Burmistrz Jarosław Kielar -  wczoraj kiedy do Państwa dochodziła informacja o terminie sesji   
Pani Ewa jeszcze Ŝyła miały być dwie uchwały o odwołaniu i powołaniu skarbnika.  
Stało się to na koniec dnia pracy.  
Konkurs odbędzie się w miesiącu wrześniu  komisja będzie  pięcio osobowa w skład komisji 
chciałbym aby  wszedł przedstawiciel Rady Miejskiej.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia zaproponował aby w komisji uczestniczył 
Radny Janusz Kallus  zwrócił się do radnego  z zapytaniem czy wyraŜa zgodę? 
Radny Janusz Kallus  - wyraził zgodę   zatem Przewodniczący Obrad podał  kandydaturę  
Radnego Janusza Kallusa pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 16 za ,0 przeciw 1 
wstrzymujący się  Radni  przyjęli  kandydaturę w/w Radnego. 
Burmistrz poinformował , Ŝe w skład komisji wchodzą  
- przedstawiciel finansów : Pani Krystyna Pajetka ,Pan Krzysztof Godzwon 
- przedstawicie RM – Janusz Kallus 
- Burmistrz Miasta Kluczborka  Jarosław Kielar  i Sekretarz Gminy Mirosław Birecki 
 
Burmistrz  poinformował teŜ ,Ŝe pogrzeb  odbędzie się w  poniedziałek 26.08.2013 o godz: 
14.00. w kościele M.B.W.W.  jest zamówiony wieniec od Rady Miejskiej. 
W przyszła niedziele  tj. 1.09.2013r. w Gotartowie odbędą się  DoŜynki Gminne  Burmistrz 
zaprosił Radnych na godzinę 10.00.  
 



Dzisiaj została podpisana umowa z firma która rozpocznie zadanie „ Budowa kanalizacji w 
Bogacicy oraz z inŜynierem projektu tego największego  zadania. 
 
Burmistrz poinformował o zaplanowanym  spotkaniu z Marszałkiem Województwa  Panem 
Józefem Sebestą w sprawie   poszerzenia strefy ekonomicznej wałbrzyskiej ,o tereny  które 
posiadają gminy  wartość  jest określona na ok. 16 mln. aby ta strefa Wałbrzyska  stała się  
strefa Opolsko-Wałbrzyską. W związku z tym  nie było by błędem aby terenem  ok. 2 ha  
lezącym  w pobliŜu Famaku  zwiększyć  posiadana juŜ strefę wałbrzyską  pod warunkiem ,ze 
to będzie nasz udział .Spotkanie ma odbyć się 30 sierpnia  2013r godz: 14.00 na prośbę Pana 
Marszałka Józefa Szebesty  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poinformował teŜ   o  konferencji która 
odbędzie się w dniu 4 września 2013r w godzinach  od: 15.00-18.00 w Pałacu w Pawłowicach   
temat „Obowiązki samorządów gminnych oraz mieszkańców wynikających z ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminie” chętni którzy chcą  wziąć udział w w/w 
konferencji proszę o zapisanie  się na listę  załączona do zaproszenia. Lista znajduje się w 
Biurze Rady Miejskiej. 
 
Radny Janusz Kallus – zwrócił się z wnioskiem o zmianę składu  Kapituły ZasłuŜony dla 
Kluczborka „  w ubiegłym  roku jak i przez ostatnie kilka lat był problem z kworum. 
 
Przewodniczący Obrad poddał wniosek Radnego Kallusa  pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami   19 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  wniosek został przyjęty. 
 
 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
 
Zamknięcie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 14. 50 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
 
 
 
 
 
Protokółowała 
Bogusława Maj 
 

 
 
 
 


