
Rada Miejska w Kluczborku

c

c

Protokół nr XL/2022

XL Sesja w dniu 26 stycznia 2022
Obrady rozpoczęto 26 stycznia 2022 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 17:05 tego samego
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 21 radnych.

Obecni:

l. Krzysztof Adamski
2. Stanisław Brejwo
3. EwaFelusiak
4. Radosław Jarosz
5. Janusz Kallus
6. Janusz Kędzia
7. Andrzej Konwiński
8. Joanna Kozioł
9. Zbigniew Kraj cer
10. Rafał Lasek
11. Tomasz Michałak
12. Adam Michalewski
13. Józef Mrozek
14. JanMyślecki
15. Zdzisław Pięch
16. Grażyna Popek
17. Piotr Rewienko
18. Krzysztof Rychel
19.PiotrSitnik
20. Justyna Slusarczyk
21. Marek Woj na

l. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że sesja odbywa się hybrydowa.

Przewodniczący Rady Janusz Kędzia Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar oraz Z-
ca Burmistrza Miasta Kluczborka Roman Kamiński na sesji RM wręczyli tytułu i
odznaczenie "Zasłużony dla Kluczborka" p. Waldemarowi Sosin

Działalność charytatywna, sponsorska i dobroczynna jako prezesa Miejskiego Klubu
Sportowego w Kluczborku i współwłaściciela firmy Valdex s.c. jest nam wszystkim bardzo
dobrze znana. Jako prezes MKS-u zainicjował i zorganizował liczne wydarzenia sportowo-
artystyczne. Jego firma Studio reklamy Valdex s.c. prowadzi politykę społecznie
odpowiedzialnego biznesu i regularnie wspiera wiele akcji społecznych i charytatywnych za
co otrzymała tytuł Dobroczyńcy Roku 2021 jako jedna z 10 firm w Polsce.
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p. Waldemar Sosin - podziękował za wyróżnienie i podkreślił,że jest to motywacja
do dalszej pracy.

l) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał,

Sesje otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia i stwierdził, że na sesji
obecnych jest 21 radnych, zatem obrady i podejmowane uchwały są prawomocne

2) ustalenie porządku obrad,
Przewodniczący Rady Miejskiej zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały 15) w sprawie poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego
obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022"

Radny Piotr Rewienko -ponieważ ten projekt uchwały wpływa dzisiaj mieliśmy tylko
sygnalizację wczoraj na Komisji Budżetu ,żadna komisja jakby nie miała możliwości
podyskutować na ten temat i prośba jeżeli można,aby ten projekt uchwały skierować
do prac komisji, ewentualnie głosować go na następnej sesji.

c

Kallus- wnioskuje aby projekt rozpatrzyć na dzisiejszej sesji, ponieważ jako uzasadnienie
podaje fakt, że na bieżącym posiedzeniu sejmu będą rozpatrywane poprawki senatu. Jedna
z poprawek senatu jest poprawka mówiąca o odrzuceniu zmniejszenia dofinansowania
do nauki języków mniejszości narodowych i etnicznych. Po tym posiedzeniu sejmu sprawa
zostanie przekazana do Pana prezydenta, proces legislacyjny zakończy się i wtedy za miesiąc
już nie będzie o czym rozmawiać.

Głosowano wniosek w sprawie:

wprowadzenia do porządku obrad 15) projektu uchwały w sprawie poparcia "Apel
Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia wysokości subwencji
oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego na rok 2022".

c

Wyniki ęłosowania

ZA: 15, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: l, NIEOBECNI: O

Głosowano w sprawie:

ustalenie porządku obrad,.

Wyniki słosowania

ZA: 18, PRZECIW: l, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O
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Porządek obrad XL Rady IS^iejskiej w Kluczborku
l .Sprawy porządkowo-organizacyjne:
l) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał,
2) ustalenie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/21 z dnia 22.12.2021 r.
4) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.

2.1nterpelac]e i zapytania Radnych.
S.Podjęcie uchwał:

-opinie Komisji

c

l) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do programu powszechnej
nauki pływania w ramach projektu pn. „Umiem pływać"
ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2022.

2) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2022 oraz Programu Działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią
w Kumowie.

3) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
w Kluczborku na 2022 r.

4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kluczborku
na 2022 r.

5) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Kluczbork.

6) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
na realizację zadania pn.: "Programy psycho-korekcyjne dla dzieci pochodzących z rodzin
dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i przemocy realizowanych przez Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczną w Kluczborku".

7) w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pomocy finansowej Powiatowi Kłuczborskiemu
na realizację zadania pn.: „Pomoc ofiarom przemocy w sytuacji kryzysowej przebywającym
w Centrum Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kluczborku".

8) w sprawie przystąpienia Gminy Kluczbork do realizacji Programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej „-edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu
Solidarnościowego.

9) w sprawie pr2ystąpienia Gminy Kluczbork do realizacji Programu „Opieka
wytchnieniowa" edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
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10) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Biadacz w
przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z część wsi
na osada dla miejscowości Brodnica, Kamienisko, Przybkowice i Wrzosy położonych na
terenie Sołectwa Biadacz.

11) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/588/21 Rady Miejskiej
w Kluczborku z dnia 22 gmdnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny.

12) w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków
i przychodów.

13) w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

14) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników
i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu zasad prowadzenia handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

15) w sprawie poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia
wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022"

4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Kluczborka za okres między sesjami;
l) opinia Komisji Rewizyjnej;
2) dyskusja;
3) przyjęcie sprawozdania.
6. Sprawozdanie Komisji Skarg za 2021 rok.
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres
od 2.01.2021 do 31.12.2021 r.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zamknięcie obrad.

c

c

3) przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/2021 z dnia 22.12.2021 r.

Głosowano w sprawie:
przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/2021 z dnia 22.12.2021 r..

Wyniki stosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O
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4) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.

W dniu 19 stycznia 2022 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu
i Turystyki.
Tematem posiedzenia była analiza była projektów uchwał.
W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrza Miasta i Skarbnik.

W dniu 20 stycznia 2022 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska;
Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał.
W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrza Miasta i Skarbnik.

W dniu 19 stycznia 2022 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i
Socjalnych.
Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał.
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrza JVIiasta i Skarbnik.

W dniu 25 stycznia 2022 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Gospodarki Miejskiej.
Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał.
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta.

W dniu 24 stycznia 2022 r. posiedzenie odbyła Komisji Rewizyjnej
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres
między sesjami, oraz kontrola zadania -„Działalność Centrum Kultury w Kluczborku ".
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta.

Komisja Skarg -nie odbyła posiedzenia.

2. Interpelacje i zapytania Radnych

c Radny Krzysztof Adamski poprosił o informacje jak teraz wygląda jeżeli chodzi
o sytuacją związaną z Koronawirusem. Ile grup szkolnych, przedszkolnych jest na
kwarantannie i ewentualnie jaki mamy procent wyszczepienia w gminie ?

3. Podjęcie uchwał:

-opinie komisji

Opinia Komisji Spraw Obywatelskich i Socjalnych
Na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2022 r. analizując materiały na sesje Komisja

pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.
Przewodniczący Komisji
Zdzisław Pięch
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Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki
Na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2022 r. analizując materiały na sesje

Komisja pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.
Przewodnicząca Komisji
Grażyna Popek

Opinia Komisji ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony
Środowiska

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2022 r. analizując materiały na sesje
Komisja pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.
Przewodniczący Komisji
Rafał Lasek

Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej
Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2022 r. analizując materiały na sesje

Komisja pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.
Przewodniczący Komisji
Jan Myślecki

l) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do programu powszechnej
nauki pływania w ramach projektu pn. „Umiem pływać" ze środków Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów w roku 2022.

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do programu powszechnej
nauki pływania w ramach projektu pn. „Umiem pływać" ze środków Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów w roku 2022..

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (l 9)
Krzysztof Adamski, Stanisław Brejwo, Ewa Felusiak, Radosław Jarosz, Janusz Kallus, Janusz
Kędzia, Joanna Kozioł, Zbigniew Kraj cer, Tomasz Michalak, Adam Michalewski, Józef
Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek, Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel,
Piotr Sitnik, Justyna Slusarczyk, Marek Wojna
BRAK GŁOSU (2)
Andrzej Konwiński, Rafał Lasek

c.

Uchwała nr XL/596/2022

2) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2022 oraz Programu Działalności
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Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie.

c

(.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2022 oraz Programu Działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie..

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (21)
Krzysztof Adamski, Stanisław Brejwo, Ewa Felusiak, Radosław Jarosz, Janusz Kallus, Janusz
Kędzia, Andrzej Konwiński, Joanna Kozioł, Zbigniew Krajcer, Rafał Lasek, Tomasz
Michalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Slusarczyk, Marek Wojna

Uchwala nr XL/597/2022

3) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kluczborku na 2022 r.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kluczborku na 2022 r..

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (21)
Krzysztof Adamski, Stanisław Brejwo, Ewa Felusiak, Radosław Jarosz, Janusz Kallus, Janusz
Kędzia, Andrzej Konwiński, Joanna Kozioł, Zbigniew Kraj cer, Rafał Lasek, Tomasz
Michalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Slusarczyk, Marek Wojna

Uchwala nr XL/598/2022

4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kluczborku na 2022 r.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kluczborku na 2022 r..

Wyniki stosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (21)
Krzysztof Adamski, Stanisław Brejwo, Ewa Felusiak, Radosław Jarosz, Janusz Kallus, Janusz
Kędzia, Andrzej Konwiński, Joanna Kozioł, Zbigniew Kraj cer, Rafał Lasek, Tomasz
Michalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
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Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Slusarc2yk, Marek Wojna

Uchwała nr XL/599/2022

5) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Kluczbork

Głosowano^w sprawie:
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Kluczbork.

Wyniki stosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (21)
Krzysztof Adamski, Stanisław Brejwo, Ewa Felusiak, Radosław Jarosz, Janusz Kallus, Janusz
Kędzia, Andrzej Konwiński, Joanna Kozioł, Zbigniew Kraj cer, Rafał Lasek, Tomasz
Michalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Slusarczyk, Marek Wojna

c

Uchwała nr XL/600/2022

6) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
na realizację zadania pn.:"Programy psycho-korekcyjne dla dzieci pochodzących z rodzin
dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i przemocy realizowanych przez Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczną w Kluczborku".

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na
realizację zadania pn.:"Programy psycho-korekcyjne dla dzieci pochodzących z rodzin
dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i przemocy realizowanych przez Poradnie
Psychologiczno-pedagogiczną w Kluczborku"..

Wyniki słosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (21)
Krzysztof Adamski, Stanisław Brejwo, Ewa Felusiak, Radosław Jarosz, Janusz Kallus, Janusz
Kędzia, Andrzej Konwiński, Joanna Kozioł, Zbigniew Kraj cer, Rafał Lasek, Tomasz
Michalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Slusarczyk, Marek Wojna

c

Uchwała nr XL/601/2022

7) w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
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c

na realizację zadania pn.: „Pomoc ofiarom przemocy w sytuacji kryzysowej przebywającym
w Centmm Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kluczborku".

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na
realizację zadania pn.: „pomoc ofiarom przemocy w sytuacji kryzysowej przebywającym w
Centmm Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku"..

Wyniki stosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (21)
Krzysztof Adamski, Stanisław Brejwo, Ewa Felusiak, Radosław Jarosz, Janusz Kallus, Janusz
Kędzia, Andrzej Konwiński, Joanna Kozioł, Zbigniew Kraj cer, Rafał Lasek, Tomasz
Michalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Slusarczyk, Marek Wojna

(.

Uchwała nr XL/602/2022

8) w sprawie przystąpienia Gminy Kluczbork do realizacji Programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej „-edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu
Solidarnościowego.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia Gminy Kluczbork do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej „-edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego..

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (21)
Krzysztof Adamski, Stanisław Brejwo, Ewa Felusiak, Radosław Jarosz, Janusz Kallus, Janusz
Kędzia, Andrzej Konwiński, Joanna Kozioł, Zbigniew Kraj cer, Rafał Lasek, Tomasz
Michalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Slusarczyk, Marek Wojna

Uchwała nr XL/603/2022

9) w sprawie przystąpienia Gminy Kluczbork do realizacji Programu „Opieka
wytchnieniowa" edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia Gminy Kluczbork do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa"
edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego..

Wyniki stosowania
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ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (21)
Krzysztof Adamski, Stanisław Brejwo, Ewa Felusiak, Radosław Jarosz, Janusz Kallus, Janusz
Kędzia, Andrzej Konwiński, Joanna Kozioł, Zbigniew Krajcer, Rafał Lasek, Tomasz
Michalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Slusarczyk, Marek Wojna

Uchwała nr XL/604/2022

10) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Biadacz w
przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z część wsi na osada dla miejscowości Brodnica,
Kamienisko, Przybkowice i Wrzosy położonych na terenie Sołectwa Biadacz.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Biadacz w
przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z część wsi na osada dla miejscowości Brodnica,
Kamienisko, Przybkowice i Wrzosy położonych na terenie Sołectwa Biadacz..

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (21)
Krzysztof Adamski, Stanisław Brejwo, Ewa Felusiak, Radosław Jarosz, Janusz Kallus, Janusz
Kędzia, Andrzej Konwiński, Joanna Kozioł, Zbigniew Krajcer, Rafał Lasek, Tomasz
Michalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Ślusarczyk, Marek Wojna

c

Uchwała nr XL/605/2022

11) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/588/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

c„

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/588/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22
gmdnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Wyniki stosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (21)
Krzysztof Adamski, Stanisław Brejwo, Ewa Felusiak, Radosław Jarosz, Janusz Kallus, Janusz
Kędzia, Andrzej Konwiński, Joanna Kozioł, Zbigniew Kraj cer, Rafał Lasek, Tomasz
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Michalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Slusarczyk, Marek Wojna

c

Uchwala nr XL/606/2022

12) w sprawie zmian w budżecie po strome dochodów, wydatków i przychodów.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów..

Wyniki slosowanią
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (21)
Krzysztof Adamski, Stanisław Brejwo, Ewa Fełusiak, Radosław Jarosz, Janusz Kallus, Janusz
Kędzia, Andrzej Konwiński, Joanna Kozioł, Zbigniew Krajcer, Rafał Lasek, Tomasz
Michalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
Piotr Rewienko, ICrzysztofRychel, Piotr Sitnik, Justyna Slusarczyk, Marek Wojna

Uchwała nr XL/607/2022

c

13) w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
Głosowano w sprawie:
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej..

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (21)
Krzysztof Adamski, Stanisław Brejwo, Ewa Felusiak, Radosław Jarosz, Janusz Kallus, Janusz
Kędzia, Andrzej Konwiński, Joanna Kozioł, Zbigniew Kraj cer, Rafał Lasek, Tomasz
Michalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Ślusarczyk, Marek Wojna

Uchwala nr XL/608/2022

14) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich
domowników oraz wprowadzenia Regulaminu zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników.

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników
oraz wprowadzenia Regulaminu zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i
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ich domowników.

Wyniki stosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (21)
Krzysztof Adamski, Stanisław Brejwo, Ewa Felusiak, Radosław Jarosz, Janusz Kallus, Janusz
Kędzia, Andrzej Konwiński, Joanna Kozioł, Zbigniew Kraj cer, Rafał Lasek, Tomasz
Michalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Slusarczyk, Marek Wojna

Uchwała nr XL/609/2022

15) w sprawie poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia
wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022" c

W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie poparcia "Apelu Sejmiku Województwa
Opolskiego dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie
języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022"
głos zabrali:

Radny Piotr Rewienko - od wczoraj nie miałem za wiele czasu ale starałem się
przygotować na tyle ile mogłem. Liczyłem na to ,że będzie wola Rady aby podyskutować
głębiej na komisjach, no ale skoro nie to postaram się teraz przedłożyć swoje wątpliwości
i zadać pytania. Na wstępie zaznaczę ,że nie jestem zwolennikiem likwidowania czy też
ograniczania nauki języka mniejszości narodowych dla członków mniejszości narodowych
generalnie w Polsce już. Pytanie pierwsze zasadnicze. Skąd wiemy o skutkach finansowych
tych poprawek albo na ile one są istotne? Czyli wiemy, że nie całe 40.000.000 zł bo wynika
z tego apelu z tej uchwały są obcięte, ale z jakiej kwoty czyli ile zostaje w budżecie państwa
na ten cel i jakie było wykonanie tego zadania w ubiegłym roku, żeby porównać różnicę
ewentualnie przyszłego roku czy bieżącego roku. Drugie pytanie co ma wpływ na podział tej
subwencji oświatowej dla Gmin? Czy rząd zmniejszając ta dotację z automatu daje mniej
gminom i szkołom czy to tez deklaracje rodziców i dzieci decydują o tym, która szkoła tych
deklaracji ma więcej ta szkoła czy też gmina dostaje więcej pieniędzy? Kolejne pytanie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o podziale subwencji Co mówi? Czy ono jest
zmieniane czy to tylko jest poprawka w budżecie ? Tu analogicznie podam przykład na
przykład naszej gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej. Przypuśćmy, że nasza Rada
uchwaliłaby poprawkę do budżetu i dała mniej Kierownikowi OPS-u na zasiłki dla
podopiecznych. Podopieczni by składali wnioski i zabrakłoby pieniędzy. Z automatu
oczywistym jest że, gmina musiałaby zwiększyć środki dla OPS-u, żeby te zasiłki mogły być
wypłacone. Podobnie wydaje mi się ale pytam o to czy tak jest, że jeżeli deklaracji byłoby
bardzo dużo więcej niż środków to Rząd musiałby te środki zapewnić, żeby zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej ten język był realizowany. Kolejne pytanie
Chciałbym wiedzieć jak wygląda to w gminie. Już Pan wiceburmistrz mi dzisiaj wstępnie
przekazywał przed sesja ale dobrze by było aby inni radni też wiedzieli. Ja chciałbym jakby
większa wiedze posiadać a mianowicie jaka jest to skala dla gminy już wiem ,że jest to ponad
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3-OOO.OOOzł ale dobrze byłoby gdyby inni radni tez wiedzieli w jakiej placówce czy to
przedszkolnej czy szkolnej ilu uczniów jest objętych nauka języka mniejszości narodowej
i jakie to daje skutki generalnie i jakby tutaj pojawiło się pytanie . Czy po przyjęciu tej
poprawki przez parlament i Rząd my na pewno stracimy czy tez jednak dalej będą istotne
deklaracje, które złożą rodzice? Jednocześnie proszę o informację czy jednoznaczne będzie
otrzymanie mniejszej dotacji przez budżet państwa dla gminy to już mówiłem przy tych
deklaracjach, oraz Pytanie czy analogicznie Polonia w Niemczech jest również objęta
nauczaniem języka polskiego, bo ja nie jestem przeciwnikiem aby ten język był uczony ale
ciekawe czy my również zabiegamy. Ponoć tak czytałem w Intemecie, że jest traktat
pomiędzy naszymi państwami, że oba te państwa mają ten język finansować. Ponoć to wynika
z informacji, które mam, chce się tylko upewnić, czy również nasz młodzież, dzieci polskie
przebywające w Niemczech są objęte językiem mniejszości językiem polskim. I odnosząc się
jeszcze bezpośrednio do teksu apelu mam uwagę do zapisu w pierwszym akapicie. Z tytułu
nauczania języków mniejszościowych, języka regionalnego w szkołach. Moim zadaniem nie
ma w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej nie ma mowy o języku
mniejszościowym, czy językach mniejszościowych tylko jest mowa o językach mniejszości
narodowych tutaj jest moim zdaniem błąd stylistyczny. Powinno być języków mniejszości
narodowych i kolejne pytanie dotyczące już zapisów w projekcie uchwały. Poprawka
ta o której mówimy godzi w obywateli Polski należących do mniejszości narodowych.
Chciałbym zapytać w jaki sposób godzi bo skoro Rząd nie likwiduje tego nauczania języka
mniejszości narodowej, rodzice będą nadał składać deklaracje, te dzieci będą nadal tego
języka uczone nie wiem w jaki sposób godzi. Drugie pytanie .Znaczące obniżenie subwencji
wpłynie do jednostek samorządowych będzie bowiem groziło zamknięciem placówek
szkolnych i również pytanie. Skąd takie stwierdzenie, skoro o ilości pieniędzy będą
decydowały deklaracje a nie poprawka przyjęta przez Sejm? Bezpośrednie konsekwencje
będą odczuwalne dla dzieci i ich językowych edukacji w dostępie do placówek
edukacyjnych.
Ta sama wątpliwość. Działania rządu ta poprawka jest zaprzeczeniem idei zawartych
w strategii województwa opolskiego i w tej strategii w celu jest rozwój społeczeństwa
wielokulturowego wsparcie działań służących otwartości i tolerancji. Dalej nie rozumiem
dlaczego ta poprawka ma to zmienić, skoro ten język nadal będzie realizowany. Tutaj należy
dodać, że to nie jest tylko nauka języka a również kultury i historii i tutaj taka dygresja
z naszego podwórka i jestem ciekawy jak to jest w innych gminach, w szkole gdzie na
przykład w Bogacicy gdzie wydawałoby się ze, najwięcej będzie uczniów korzystało z tego
języka, jest to ok.50-60% natomiast w szkołach niektórych miejskich, gdzie tej mniejszości
praktycznie chyba niema albo jest o wiele wyższy procent uczniów korzystających z tego
języka a pytając niektórych rodziców dlaczego zapisują dzieci, a zapisując dzieci wypełniając
deklarację wpisują się, że są członkami mniejszości narodowej ,w tym wypadku mniejszości
niemieckiej i nie mają tego świadomości. Ja rozumiem ,że gminie rozumiem że dyrektorom
szkół zależy na pieniądzach ale ludzie chyba jest jakaś granica. Uczmy jak najbardziej
mniejszości, natomiast nie wpisujmy naszych dzieci tylko dlatego ,żeby mieć za darmo lekcje
j. niemieckiego a przy okazji część z nich uczestniczy jeszcze w lekcjach kultury i historii
i to są informacje z pierwszej ręki od osób które tego dotykały w przypadku dzieci ,które nie
miały nic wspólnego z mniejszością niemiecka uczyły się na lekcji hymnu niemieckiego
i uważam, ze to jest troszkę przesadzone, bo pieniądz jest ważniejszy. Jeżeli ktoś jest mi
w stanie odpowiedzieć to bardzo proszę. Z chęcią bym podyskutował na te tematy na komisji,
ale zdecydowała Rada, że dyskutujemy na sesji.
httD://kluczbork.esesia.pl/traiismisia/23259/xł-sesia-radY-mieiskięi_-w-kluczborku-26-
stycznia-2022r.htm
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Radny Janusz Kallus- rozpoczynając od ostatnie kwestii wniosku rodziców składanych
w placówkach edukacyjnych na temat nauki języka mniejszości względnie nauki języka
regionalnego dla swoich dzieci. Musze Panu wyjaśnić ,że wniosek składany jest na zasadzie
dobrowolności jest jedynie wyrażeniem woli rodzica i podlega ochronie danych. Natomiast
nikt nie wymaga udokumentowania przynależności do żadnej organizacji mniejszościowej
ani pochodzenia, ani obywatelstwa i w tym zakresie sprawę reguluje art.4.ut.3 ustawy
z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym. Każdy rodzic, każdego dziecka ma prawo złożyć taki wniosek i w żaden sposób
nie jest to powiązane z przynależnością do mniejszości narodowej, w naszym wypadku
mówimy o mniejszości niemieckiej. Jedynie wola rodzica aby dziecko uczyło się tego języka.
Natomiast przechodząc do ogółu. Proponowany projekt uchwały nie wprowadza żadnych
nowych rozwiązań żadnych zmian, żadnych obostrzeń. Jedynie wyraża wolę poparcia apelu,
który powstał w Sejmiku Województwa Opolskiego i sygnatariusze tego apelu apelują
o to aby pozostała status quo, aby nie ograniczać środków finansowych na subwencje
oświatową z przeznaczeniem na naukę języka względnie regionalnego. Obcięcie tych kwot
zapowiadane przez rządzących są również w latach kolejnych. Natomiast to co w tej chwili
funkcjonowało od 2005 roku sprawdzone w praktyce, sejmik również nie żąda wprowadzenia
żadnych nowych zasad tylko pozostawienia status quo. Jak wiemy ze struktury ludnościowej,
z uwarunkowań historycznych Opolszczyzna jest jednym z większych beneficjentów tych
środków na naukę języka mniejszości narodowej i tutaj jest największe kuriozum ,że wniosek
o zmniejszenie tego złożył poseł Ziemi Opolskiej. Nie wiem działa na niekorzyść swoich
dzieci, swoich wyborców Poseł Janusz Kowalski .W związku z tym moim zdaniem na pewno
przyjmując tę uchwały popierającą apel o pozostawienie status quo o nie zmniejszaniu
subwencji na cele edukacyjne działamy dla dobra mieszkańców, dla dobra naszej gminy
i nie wnioskujemy o żadne inne przywileje dla mniejszości czy o zmiany w prawie w tym
zakresie. http://kluczbork.esesia.pl/transmisia/23259/xl-sęsia-radY-mieiskiei-w-kluczborky-
26-stvcznia-2022r.htm

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Silnik- nie ma takiego czegoś j ak język polski
dla mniejszości polskiej w Niemczech, bo nie ma mniejszości Polskiej w Niemczech tylko
jest Polonia. W związku z tym nie możemy mówić, to co Pan radny Rewienko powiedział,
że mniejszość Polska czy w Niemczech będzie nauczana języka polskiego. Druga sprawa
musimy pamiętać o tym co powiedział pan radny Kallus pan radny Rewienko powiedział,
że rodzice jakby wpisują, że są członkami mniejszości niemieckiej. Nie ma tam w ogóle
takiego wpisu. Tylko deklarują, że dziecko chce uczęszczać. Następnie trzeba pamiętać,
że Opolszczyzna jest specyficznym regionem i to jest naszą wartością ta wielokulturowość
i warto byłoby gdyby sobie gdyby Pan radny przeanalizował sobie inwestycje niemieckie
,które są na naszym terenie ,które dają miejsca pracy bo to na pewno sprzyja tym
inwestycjom, jeżeli młodzi ludzie na Opolszczyźnie tym językiem się posługują niż
w innych regionach. Natomiast co do sytuacji jak to będzie wyglądało w kraju to z tego
co ja się orientuję ta poprawka która zmniejsza środki przeszła w bloku poprawek. W związku
z tym był nawet kłopot , żeby ja wycofać w Senacie i skutków jeżeli chodzi o moją wiedzę,
to nie mamy. Mogą być rożne później zabiegi zmiana jakichś algorytmów. Trudno nam
powiedzieć chyba że Pan burmistrz coś wie jak to ma być zaplanowane, bo na razie tak tylko
troszeczkę pod wyborców pewnej gmpy taki wniosek się pojawił niby w obronie polskiej
mniejszości, której tam powtarzam statusu mniejszości nie ma ale to nie jest nasza sprawa.
To Rząd powinien takie sprawy ustalać. Z tego co wiem to rozmów w tej sprawie za dużo nie
było. Natomiast finansowanie oświaty w Niemczech finansują landy i z tego co wiem
to w wielu landach jest możliwość nauki języka polskiego. Oczywiście mamy od tego Rząd
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mamy od tego dyplomacje żeby sprawdzili jak to w poszczególnych landach wygląda.
Jaka jest deklaracja. Czy Polacy którzy tam wyjechali chcą się uczyć języka polskiego czy
może bardziej im brakuje znajomości języka niemieckiego ja tego nie przekreślam bo jak
najbardziej jestem za tym żeby Polacy mieli możliwość nauczania języka polskiego,
natomiast nie wiem czy Rząd posiada taka wiedzę. Troszeczkę szukałem nie słyszałem,
że to jest duża grupa Polaków. To tak tutaj na szybko z tego co zdążyłem tutaj sobie
wynotować, ale najważniejsze z tego jest to że ta wielokulturowość i to, że tutaj
w województwie opolskim dobrze współpracujemy mimo ,ze pochodzimy z rożnych
regionów to jest nasza ogromna wartość i niepotrzebnie jest wprowadzany zamęt,
zamieszanie. Nawet uważam, że niepotrzebny jest zamęt na dzisiejszej sesji bo tak jak
powiedział radny Kallus jest to uchwała popierająca to, żeby Rząd czy Sejm w czasie obrad
zwrócił uwagę, ze ten problem istnieje że mniejszość niemiecka istnieje i my jako
Opolszczyzna i widzimy w tym wartość ,że jesteśmy takim właśnie specyficznym regionem.
Dzięki temu istnieje Województwo Opolskie http://kluczbork.esesja.pl/transmisja/23259/xl-
sesia-radv-miejskiei-w-kluczborku-26-stycznia-2022r.htm

Radny Krzysztof Adamski -ja tylko chciałbym dodać w dyskusji, że już miałem informację
szybciej z administracji oświaty .Objętych nauka języka mniejszości czyli w naszym
przypadku językiem niemieckim, jest ponad 1000 uczniów. Subwencje która my dostajemy
to jest 3.500.000 zł. Jeżeli będzie tak ,ze subwencja będzie mniejsza albo będzie mniejsza
liczba uczniów, która będzie mogła się uczyć języka niemieckiego, albo dojdzie do tego,
że gmina będzie musiała do tego dopłacać i tak już do oświaty dopłacamy bardzo dużo.

Z-ca Burmistrz Roman Kamiński -Ogólnie ta liczba uczniów bierze się z tego (dźwięk
niesłyszalny ) Natomiast jeżeli chodzi o naukę samej historii i kultury w 7 szkołach jest na
dzień dzisiejszy 218 uczniów uczestniczących w 13 gmpach i w skali roku to jest 325
godzin. Dlatego że nauka historii i kultury odbywa się na grupę 25 godzinach lekcyjnych.
Nie mogę podać na dzień dzisiejszy bo nie jest podana na dzień dzisiejszy metryczka
subwencji oświatowej na rok 2022 ale analogicznie licząc liczbę dzieci do subwencji jaka
była w roku ubiegłym to ta kwota w przybliżeniu wyglądałaby jako 3.069,113 zł. To jest
3217 zł jeżeli chodzi o przeliczenie na ucznia. Oczywiście tak jak p. radny Rewienko mówił
w zależności od zadeklarowanych liczby uczniów to mamy tych uczniów 954 w 7 szkołach
i ja mogę Państwu podać : W szkole Podstawowej Nr l- 115 uczniów, w Szkole
Podstawowej Nr 2- 438 uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 5 -O uczniów, w Szkole
Podstawowej w Bąkowie 65-uczniów,w Szkole Podstawowej w Bogacicy -172 uczniów,
w Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych 95, i w PSP w Kuniowie -67 uczniów.
Taka liczba rodziców zadeklarowała naukę języka mniejszości narodowej niemieckiej.
http ://kluczbork.esesj a.pl/transmisj a/23 2 5 9/xl-sesj a-rady-miej skiej -w-klyczborku-26-
st\'cznia-2022r.htm

Radny Piotr Rewienko -nie uzyskałem odpowiedzi na wszystkie pytania , ale chciałbym
się odnieść ad vocem do części tych wypowiedzi, do p. Radnego Janusza Kallusa,
który ja rozumiem i zgadzam się w pełni ,ze deklaracja jest dobrowolnym oświadczeniem
osób. Natomiast mam przed sobą rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola . szkoły i placówki publiczne zadań
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej .etnicznej i językowej
uwaga - uczniów należących do mniejszości narodowych. Czyli nie może być że ja będę
Hiszpanem, mam w Hiszpanii jakieś tam powiązania, proszę uczyć moje dziecko języka
hiszpańskiego. Jest wprost tytuł rozporządzenia dla uczniów należących do mniejszości
narodowych. A my mówimy nauczyciele którzy zbierają te deklaracje mówią
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95"Będzie Pani miała lekcje za darmo, będzie umiało język niemiecki, proszę podpisać „
i rodzic w większości nie ma pojęcia co podpisuje i to jest jakby na marginesie tych
deklaracji. Natomiast tutaj moim zdaniem wta-aczamy w dyskusję polityczna bo ja nie
uzyskałem odpowiedzi i jestem przekonany ,ze naliczone pieniądze dalej będą, bo tutaj
się nic nie zmienia ,od deklaracji i takie są na razie przepisy i myślę, że się nie ziemną dostaje
subwencje, jeżeli braknie tych pieniędzy to Rząd musi dołożyć, tak ja my byśmy dokładali
do OPS -u. Także on musi dołożyć to Ministerstwo Edukacji Narodowej. Co do wypowiedzi
Radnego Piotra Sitnika -zgadzam się nie ma mniejszości polskiej. Jest polonia oczywiście
ale jest traktat pomiędzy naszymi państwami, gdzie rząd federalny Republiki federalnej
Niemiec zadeklarował się ,że tak jak Polska łoży na język ojczysty dla mniejszości
niemieckiej w Polsce , tak rząd federalny Niemiec miał łożyć na j.. ojczysty Polaków tam
mieszkających. Niestety nie łoży. Niektóre landy być może łożą, ale w większości nie .
Generalnie rząd w swoich budżetach poza landami tych pieniędzy nie przewiduje. I tutaj
cenna infonnacja p. Burmistrza Kamińskiego. Zgodzę się że w naszej gminie jest ok. 218
uczniów należących do mniejszości narodowej, w tym wypadku mniejszości niemieckiej,
natomiast w życiu nie ma 1000 uczniów czy ponad 1000 którzy dostają dotacje na szkołę
czy generalnie na gminę i to jest moim zdaniem nieporozumienie, abyśmy wykazywali w
gminie ,że mamy 1000 uczniów i robić to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Jeszcze raz
wnoszę ,żeby szerzej na ten temat podyskutować i nie głosować tej uchwały dzisiaj, przenieść
ją komisje i dopiero na komisjach podjąć decyzje czy jesteśmy za czy przeciwko.
Ja rozumiem ten argument że to będzie za późno .Możemy zwołać sesje nadzwyczajną jeżeli
to jest tak bardzo pilny temat. Natomiast podkreślam wkraczamy w debatę polityczną.
Szkoda ,ze ona odbywa się na sesji a nie w komisjach. Składam wniosek jakby negatywny
żeby negatywnie zaopiniować ten projekt uchwały, ponieważ on nic nie wnosi „dzieli
nas i Polaków generalnie. W żaden sposób nie ma mocy sprawczej, aby te przepisy ,które
teraz obowiązują jakaś szkoła czy gmina dostała mniej subwencji, bo subwencja nadal
będzie naliczana jeżeli chodzi o ilość deklaracji złożonych przez rodziców. A w naszej
gminie warto poinformować rodziców, że podpisując deklarację, wpisują się ,
że są z mniejszości narodowej w tym wypadku mniejszości niemieckiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej -Janusz Kędzia - z tego co ja tutaj słyszałem, że nie ma
możliwości takiej, że wypisując deklaracje potwierdza bycie w mniejszości niemieckiej
to po pierwsze a po drugie jako Kędzia nie zauważyłem w tym apelu Sejmiku Województwa
Opolskiego żeby dzielili ludzi na lewych i prawych, że jakiś podział narodowy ma być
ja tylko skłoniłem się do tego że dostaniemy o 40.000.000 zł mniejsza subwencję na naukę
języka niemieckiego. Ja to tak zrozumiałem. No i w tym wypadku mamy 1000 dzieci
uczących się języka niemieckiego i 3.500.000 zł subwencji która dostajemy i nagle 1000
osób zostanie a dostaniemy 1.500.000 zł, to kto wyrówna 2.000.000 zł? Gmina
Czy jest Ustawa, że Państwo musi dopłacić 2.000.000 zł? Już mieliśmy obniżone subwencje
w niektórych latach ,że musieliśmy podejmować uchwały o dopłacie kilku milionów do
oświaty przecież tak to się odbywa ?. Dlatego ja nie rozumie gdzie tu jest jakiś podział
miedzy nami.
Tu chodzi tylko i wyłącznie żeby te dzieciaki skorzystały, dalej miały możliwość korzystania
z nauki języka niemieckiego. Ja to tak odbieram.

Radny Krzysztof Adamski-jeśli chodzi o subwencję gdyby to zależało tylko od tych
deklaracji to nikt czyli czytaj poseł Kowalski nie występował by o to, żeby obciąć
subwencję no bo przecież i tak nie ma wpływu na to ile deklaracji na formularzu zostanie
złożonych. Druga rzecz .To że ktoś się uczy języka mniejszości nie musi do niej należeć i tak
jest też na Opolszczyźnie i tak słusznie obserwujesz w naszym Kluczborku bo domyślam się
że nie ma 1072 uczniów, którzy należą do mniejszości niemieckiej ale mogą być uczniowie
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należący do większości, którzy chcą poznać język mniejszości, w tym przypadku j. niemiecki
i to co mówi p. Piotr z punktu widzenia polskich interesów uważam, że patrząc nawet na
województwo opolskie, to znajomość języka niemieckiego zawsze nam pomoże niż
przeszkodzi. Takie jest moje zdanie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Sitnik -ja chciałem wyjaśnić jeszcze dwie
rzeczy mianowicie radny p. Rewienko powiedział, że rząd polski finansuje naukę języka
mniejszości narodowej a rząd federalny niemiecki nie finansuje języka polskiego to
chciałbym powiedzieć, że rząd federalny Niemiec nie finansuje już również matematyki dla
Niemców, ponieważ tam jest inne finansowanie i rząd nie finansuje oświaty, jedynie landy.
Więc jeżeli landy finansują niektóre to jest to naprawdę światełko, że można to, tak jak
powiedziałem,
na poziomie rządowym dyplomatycznym pewne sprawy załatwić. Natomiast dyskusja
polityczna znalazła się tutaj nikt z nas nie poruszał tylko Piotr Rwienko poruszył ta sprawę
i też jestem zniesmaczony, że dyskutujemy tutaj politycznie. Natomiast jeszcze też takie
stwierdzenie padło, że jeżeli się nic nie zmieni, jeżeli chodzi o naliczanie oświaty a radny
Rewienko mówił, że sądzi, że nic się nie zmieni. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć co się
zmieni. Może się zmienić w jedna noc. Natomiast tak na koniec jeszcze powiem bo też
mówiłem o naszej wielokulturowości. Obojętnie czy pochodzimy z kresów wschodnich, czy
jesteśmy tutaj autochtonami jako mniejszość niemiecka, czy pochodzimy z Polski, to
naprawdę zgoda buduje, niezgoda mjnuje. A to niestety wprowadza jakiś niepotrzebny
zamęt.
Radny Piotr Rewienko -ja już o tym mówiłem ale radny Krzysztof Adamski jakby nie
usłyszał. Jeszcze raz przytoczę rozporządzenie tytuł, że jest to dla uczniów należących
do mniejszości narodowych i teraz biorę do ręki wniosek czyli deklaracje rodzica . Ja imię,
nazwisko mojego dziecka objecie nauka języka mniejszości i w trybie tego rozporządzenia,
gdzie wracamy dla uczniów należących do mniejszości narodowych . Literalnie tu nie ma
żadnej dyskusji, żeby to inaczej interpretować. Ad vocem do Piotra Sitnika powiedziałem
i do tego się nie odniosłeś, że rządy podpisały traktat i oba rządy się zobowiązały do realizacji
nauki języków ojczystych i rząd niemiecki tego nie realizuje i tylko tyle. A debaty
politycznej nie uprawiam i nie chciałem stąd mój wniosek na początku obrad sesji, aby
przenieść dyskusję na komisje. Niestety wola Rady była inna. A polityczna debatę rozpoczął
jakby Sejmik Województwa Opolskiego wysyłając te uchwały do naszych samorządów.

Przewodniczący Rady Janusz Kędzia - to wytłumacz mi czym było uzasadnione
zmniejszenie 40.000. OOOzł subwencji na ten język konkretnie ? Jeżeli Sejmik zrobił
polityczny ruch w stosuiiku do Rządu to czym było uzasadnienie Kowalskiego, że złożył
projekt o 40.000.000zł mniej subwencji dla oświaty.

Radny Piotr Rewienko - odpowiadam bo też doczytałem to od wczoraj w związku z tym,że
rząd niemiecki nie realizuje tego traktatu on tą kwotę czyli niecałe 40.000.000 zł przekazał
Polonii w Niemczech na naukę języka polskiego. Tak jest zapisane w poprawce do budżetu.

http:/,^lLiczbork.esesia.Dl/transmisia/23259/xl-sesia-radY-mieiskiej-w-lduczborky^^^^
stvc2nia-2022r.htm

Głosowano w sprawie:
w sprawie poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia
wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022".
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Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (l 5)
Krzysztof Adamski, Ewa Felusiak, Janusz Kallus, Janusz Kędzia, Andrzej Konwiński,
Tomasz Michalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch,
Grażyna Popek, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Slusarczyk, Marek Wojna
PRZECIW (2)
Stanisław Brejwo, Piotr Rewienko
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Radosław Jarosz, Joanna Kozioł, Zbigniew Kraj cer, Rafał Lasek
Uchwala nr XL/610/2022

4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych.

Burmistrz Jarosław Kielar -jeżeli chodzi o zamknięte oddziały w naszej gminie to 26
oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych jest w tej chwili na pracy zdalnej z
tego 12 oddziałów przedszkolnych ,24 oddziały szkolne to się zmienia w ciągu godziny i
dnia .Rozpoczyna się nauka zdalna dla klas od 5 -tej wzwyż więc tutaj też będzie to ulegało
ciągłej zmianie w tych młodszych klasach i oddziałach . jeśli chodzi o wyszczepialność, w
gminie Kluczbork wszczepionych dwoma dawkami jest 53,5% l dawka 19.864 ponad. Na
tle województwa jest to 8 miejsce. Na 71 gmin jest Opole ma 61,3% wszczepionych czyli
jesteśmy gdzieś po środku. http://kluczbork.esesja.pl/transmisja/23259/x:l-sesja-rady-
mięisldei-w-yyc^orku;^-styczma-2022r.lT^

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Kluczborka za okres między sesjami.

l) opinia Komisji Rewizyjnej

Opinia
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku

do sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Kluczborka za okres od 15.12.2021 r.
dol3.Gl.2022 r. Na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2022 r. Komisja dokonała analizy
sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Kluczborka za okres między sesjami.

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta Kluczborka w następujących sprawach:

Zarządzenia

A-4 -w sprawie wzoru oferty klubu sportowego realizacji zadania w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
A-16 -w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów i przerwy wakacyjnej w pracy przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Kluczbork.
A-19 -w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień.
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A-26 -w sprawie ustalenia cennika usług świadczonych przez Kryta Pływalnię w Kluczborku
ul. Kołłątaja 6.
Umowy i aneksy

B-423- umowa Plan Expert Tomasz Jamiełucha 47-220 Kędzierzyn Koźle Plac Wolności
10/II-sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka
-część północna.
B-430 - aneks do umowy Kluczborski Klub Sportowy „MICKIEWICZ" aneks nr 6 do umowy
nr 6/2021- wsparcie realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w Gminie Kluczbork zwiększenie dotacji.
B-431- aneks do umowy Miejski Klub Sportowy - aneks nr 3 do umowy nr 9/2021-wsparcie
realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie
Kluczbork; zwiększenie dotacji.
B-440 - umowa Miejski Klub Sportowy w Kluczborku - umowa dzierżawy -zlokalizowane na
Stadionie Miejskim w Kluczborku: słupy oświetleniowe, zespół prądotwórczy, sieci kablowe,
rozdzielnia wolnostojąca i rozdzielnia w kontenerze.
B-444- umowa Flower Your Place Polska Sp.z o. o ul. Jana III Sobieskiego 11 Katowice
-zakup nasion jednorocznych 18 kg mieszanki Bellona ,75 kg mieszanki Carmenta.
B-455- umowa Miejski Klub Sportowy ul. Sportowa 7 Kluczbork- tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kluczbork 2022 r.
B-5 - umowa P.U.P.H.WGABI" Gabriela Bartoszek siedziba w 47-120 ul. Dworcowa 24
Źędowice- Odławianie bezdomnych ,bezpańskich i wałęsających się zwierząt (psów i kotów
z terenu miasta i gminy Kluczbork oraz dostarczenie ich do schroniska.
Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie przegłosowano jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący Komisji
Krzysztof Adamski

2) dyskusja

Nikt z Radnych nie zabrał głosu

3) przyjęcie sprawozdania

Głosowano w sprawie:
przyjęcie sprawozdania.

Wyniki stosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

6. Sprawozdanie Komisji Skarg za 2021 rok
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji w 2021 roku. Realizując
postanowienia zawarte w §105 ust. l Statutu Gminy Kluczbork w sprawie sprawozdania
z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kluczborku za rok
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poprzedni, informuję: Komisja Skarg rozpatrzyła w tym okresie : l- skargę uznając ją za
bezzasadną w części dotyczącej własności nieruchomości, l. wniosek -bezzasadny, l -petycję
bezzasadną. Sprawozdania Komisji dotyczące powyższych spraw były przedstawiane i
przegłosowywane na sesjach Rady Miejskiej w Kluczborku w 2021 r. Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Janusz Kałlus

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Informuję, iż w 2021 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kluczborku odbyła 12
protokołowanych posiedzeń. Przeprowadziła 10 kontroli, w następujących jednostkach
i wydziałach, które dotyczyły:

l. Działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.

2.Działalności Szkoły Muzycznej I stopnia w Kluczborku.

3.Umorzeń i ulg w podatkach od nieruchomości, rolnym i środków transportowych - Wydział
Finansowy.

4.Protokołów odbiorów końcowych inwestycji wraz z dokumentacją -Wydział Gospodarki
Miejskiej.

5. Działalności i ńinkcjonowania świetlic wiejskich.

6. Absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r. - Wydział Finansowy.

7. Wsparcia finansowego klubów sportowych na terenie Gminy Kluczbork.

8. Funkcjonowania komunikacji miejskiej.

9. Gospodarki mieszkaniowej - Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku.

10. Gospodarka odpadami komunalnymi - Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Komisja po przeprowadzanych kontrolach, które odbyły się w planowanych terminach,
w przypadku kontroli dotyczącej „Wsparcia finansowego klubów sportowych na terenie
Gminy Kluczbork" zawnioskowała o rozważenie możliwości powołania osoby zajmującej
się koordynowaniem działalności klubów i stowarzyszeń sportowych na terenie Gminy
Kluczbork. W przypadku pozostałych kontroli nie wniosła uwag i wniosków.

W 2021 r. Komisja Rewizyjna podjęła dwie uchwały: l) Uchwałę Nr 5/21 Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 maja 202 Ir. w sprawie opinii do wykonania budżetu
gminy za 2020 r., 2) Uchwałę Nr 6/21 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
Kluczborka.

W 2021 r. działalność Gminy Kluczbork była przedmiotem kontroli zewnętrznych:
l. Opolski Urząd Wojewódzki - kontrola imprez masowych - protokół bez uwag.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich - kontrola związana z zakończeniem realizacji projektu „Modernizacja sali
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wiejskiej w Łowkowicach" - protokół bez uwag.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich - kontrola na zakończenie trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej od drogi
krajowej Sil w Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych" - protokół bez uwag.

4. Krajowa Administracja Skarbowa w Opolu - kontrola projektu pn. „Realizacja strategii
niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego" - protokół
bez uwag.

5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa - kontrola
na zakończenie trwałości projektu pn. „Termomodemizacji budynku Urzędu Miejskiego w
Kluczborku" - kontrola bez uwag.

c

c

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Opole - kontrola naliczania i odprowadzania składek
i wypłaty świadczeń - kontrola z uwagami.
Komisja Rewizyjna oceny wykonania budżetu gminy za 2020 r. dokonała na swoim
posiedzeniu w dniu 24 maja 2021 r. Pozytywna ocena została wyrażona w Uchwale Nr 5/21
Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie opinii do wykonania budżetu gminy
za 2020 r., wraz z uzasadnieniem. Natomiast Uchwałą Nr 6/21 Komisja Rewizyjna z dnia 24
maja 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka,
uznała za zasadne udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Adamski

8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od 2.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia odczytał sprawozdanie z działalności
Społecznej Komisji Mieszkaniowej za w/w okres.
Nie wniesiono uwag do sprawozdania.

9. Wolne wnioski i informacje
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poinformował o przygotowanej odpowiedzi
dla p. J. Podolińskiego w sprawie podwyżki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Uwag do treści nie było pismo zostało podpisane.

Do Rady Miejskiej wpłynęły dwie uchwały z Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwała Nr
723/2021 z dnia 21 stycznia 2022 w sprawie opinii o prawidłowości i planowanej kwoty
długu Gminy Kluczbork - opinia pozytywna

Uchwała 708/2021 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kluczbork na 2022 rok - opinia
pozytywna.
Wpłynęły dwa pisma Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej „Godziemba" w sprawie
melioracji przestarzałego oświetlenia oraz udrożnienia rowu melioracyjnego wzdłuż drogi do
ogródków działkowych w Ligacie Zameckiej.-pisma kiemję do Bunnistrza.
Radny Krzysztof Adamski - podziękowania dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i
Biirmistrzów w poniedziałek odbyło się spotkanie w sprawie piłki nożnej zwłaszcza tej
młodzieżowej i dziecięcej. Myślę, że to dobry krok do tego, żebyśmy dokonali pewnych
zmian, bo jednak te wyniki, które osiągały nasze kluby i przede wszystkim MKS Kluczbork
w kategoriach młodzieżowych były niskie. Mam nadzieję, że jest to pierwszy krok.
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Cieszę się ,że radny Andrzej Konwiński przedstawił koncepcję Myślę że w większości
ona została przyjęta. Czekamy na dalsze kroki. To jest pierwsza rzecz. Druga to chciałbym
podziękować wszystkim mieszkańcom Kluczborka ale też i obecnym tutaj Radnym
i władzom za udział w konkursie na świetlną stolice województwa opolskiego. Udało nam się
wygrać w tym konkursie duży ukłon dla Wydziału Promocji oni starali się swoimi siłami
pozyskać jak największą liczbę głosów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia - poinformował, że projekt zmian został
przygotowany przez 3 osoby Andrzeja Konwińskiego, Jarosława Przybyła i Ryszarda Okaj
w 80% został on zaakceptowany po raz pierwszy spotkali się wszyscy zainteresowani sportem
z gminy Kluczbork . h_ttp://kluczbork.esesja.pl/transmisja/23259/xl-sesja-rady-miejskiei-w-
kluczborku-26-stvcznia-2022r.htm
10. Zamknięcie obrad
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady
sesji.
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Janusz Kędzia

Przygotował(a): Bogusława Maj

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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