
Rada Miejska w Kluczborku

c

c

Protokół nr XLIX/22

XLIX Sesja w dniu 3 l sierpnia 2022
Obrady rozpoczęto 31 sierpnia 2022 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 16:31 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 Michalak
12. Adam Michalewski
13. Józef Mrozek
14. JanMyślecki
15. Zdzisław Pięch
16. Grażyna Popek
17. Piotr Rewienko
IS.KrzysztofRychel
19.PiotrSitnik
20. Justyna Ślusarczyk
21. Marek Wojna

l. Sprawy porządkowo-organizacyjne:

Wręczenie stypendiów specjalnych Burmistrza Miasta Kluczborka dla uczniów
klas VIII Szkół Podstawowych Gminy Kluczbork. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz
Kędzia poprosił Bunnistrza Miasta Kluczborka Jarosława Kielara, Z-ce Burmistrza Miasta
Kluczborka Romana Kamińskiego, Panią Elżbietę Piętrzy kowską -Dyrektora Administracji
Oświaty w Kluczborku o wspólne wręczenie stypendiów specjalnych uczniom klas VIII
Szkół Podstawowych Gminy Kluczbork. Burmistrz Miasta Kluczborka swoim i w imieniu
Rady Miejskiej pogratulował osiągniętych wyników w nauce oraz życ2ył dalszych sukcesów
w nauce i zdobywaniu wiedzy. Podziękował także rodzicom, którzy byli na początku i
pomagali w zdobywaniu wiedzy aby na dzień dzisiejszy osiągać takie wyniki.

l) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał,
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Sesję otworzył i przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia
stwierdził, że na sesji obecnych jest 21 radnych zatem obrady i podejmowane uchwały
są prawomocne
2) ustalenie porządku obrad,

Wniosek w sprawie : wprowadzenia do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku
w dniu 31.08.2022 projektu uchwały nr 4) w sprawie zmiany do uchwały w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji.

Głosowano wniosek w sprawie:
wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały 04- w sprawie zmiany do uchwały w
sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji.

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

Głosowano w sprawie:
ustalenie porządku obrad,.9*

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

3) przyjęcie protokołów z sesji XLVI z dnia 29.06.2022 , XLVII z dnia 11.07.2022 , XLVIII z
dnia 10.08.2022

Gipsowano w sprawie:
przyjęcie protokołu z sesji Nr XLVI z dnia 29.06.2022.

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

Głosowano w sprawie:
przyjęcie protokołu z sesji Nr XLVII z dnia 11 .07.2022.

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

Głosowano w sprawie:
przyjęcie protokołu z sesji XLVIII z dnia 10.08.2022.

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.

W dniu 24 sierpnia 2022 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu
i Turystyki.
Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał.
W posiedzeniu uczestnic2yli Z-ca Burmistrza Miasta Kluczborka i Skarbnik Gminy

W dniu 25 sierpnia 2022 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska;
Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał
W posiedzeniu uczestniczyli Z-ca Burmistrza Miasta Kluczborka i Skarbnik Gminy.

W dniu 24 sierpnia 2022 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich
i Socjalnych.
Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał.
W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrza Miasta Kluczborka i Skarbnik Gminy

W dniu 30 sierpnia 2022 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Gospodarki Miejskiej.
Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał
W posiedzeniu uczestniczyli Z-cy Burmistrza Miasta Kluczborka i Z-ca Skarbnika Gminy.

W dniu 29 sierpnia 2022 r. posiedzenie odbyła Komisji Rewizyjnej
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres
między sesjami.

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta Kluczborka
Komisja Skarg nie odbyła posiedzenia.

2. Interpelacje i zapytania Radnych.
Ne zabrano głosu w tym punkcie porządku obrad

3. Podjęcie uchwał:
-opinie Komisji

Opinia Komisji Spraw Obywatelskich i Socjalnych
Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 r. analizując materiały na sesję Komisja pozytywnie
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch

Opinia
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki
Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 r. analizując materiały na sesję Komisja pozytywnie
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.
Przewodnicząca Komisji Grażyna Popek

Opinia Komisji ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Ochrony Środowiska
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Na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2022 r. analizując materiały na sesję Komisja pozytywnie
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.
Przewodniczący Komisji Rafał Lasek

c

Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej
Na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2022 r. analizując materiały na sesję Komisja pozytywnie
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.
Przewodniczący Komisji Jan Myślecki

l) w sprawie zmiany do uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość
stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli;

Głosowano w sprawLe:
w sprawie zmiany do uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość
stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za wamnki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli.

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 Krajcer, Rafał Lasek, Tomasz
Is4ichalak, Adam Michalewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Slusarczyk, Marek Wojna

Uchwała nr XLIX/714/2022

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

Wyniki ęłosowania
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 Slusarczyk, Marek Wojna

Uchwala nr XLIX/715/2022

(

3) 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 Michał ewski, Józef Mrozek, Jan Myślecki, Zdzisław Pięch, Grażyna Popek,
Piotr Rewienko, Krzysztof Rychel, Piotr Sitnik, Justyna Slusarczyk, Marek Wojna

Uchwala nr XLIX/716/2022

4) w sprawie zmiany do uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu
Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestm zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji;
Głosowano w sprawie:
w sprawie zmiany do uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy
Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji;.

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

Wyniki imieime:
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 XLIX/717/2022

4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych.
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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 14.06.2022
do 17.08.2022 r.

Na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania z
działalności Burmistrza Miasta Kluczborka za okres między sesjami.

( Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar w następujących
sprawach:

Zarządzenia

A-2.w dniu 13.06.2022 r.- w sprawie powołania komisji przetargowej „Modernizacja układu
drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu
miejskiego w ramach dokumentacji projektowej";
A-6.w dniu 20.06.2022 r.- w sprawie powołania komisji przetargowej „ Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Kluczbork";
A-28.W dniu 13.07.2022 r.- w sprawie powierzenia stanowisk dyrektora przedszkola,
dyrektora szkoły podstawowej w Gminie Kluczbork;
A-3 l.w dniu 15.07.2022 r.- w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
publicznej szkoły podstawowej w Gminie Kluczbork;

Umowy, aneksy, zlecenia, zamówienia

B-3 61-Sprzedaż przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z umowa zawartą w dniu
18.06.2009r.0M.7021-6/09
B-401- Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Bogdańczowicach
B-409- Wykonanie badań wód powierzchniowych rzeki Stobrawa oraz stanu wody
w kąpielisku na Zbiorniku Retencyjnym Kluczbork
B-420- Zamówienie 22 aktualnych panoram do wirtualnego spaceru po Kluczborku
B-423- Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.
Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie przegłosowano jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Adamski

2) dyskusja

Wiceprzewodniczący RM- Piotr Sitnik- chodzi o badanie wody. Nie jestem w Komisji
Rewizyjnej. Chciałem się zapytać , w których miejscach bo jedna sprawa to kąpielisko a
druga sprawa to gdzie było to Pobierane? i jak jest?
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Burmistrz Jarosław Kielar -woda była pobierana na granicy gmin Kluczbork -Olesno
przed wejściem do zbiornika i w samym zbiorniku. Woda ogólnie rzecz biorąc posiada normy
i im bliżej Kluczborka te normy są dużo lepsze. Natomiast na granicy Olesno-Kluczbork czyli
można powiedzieć od Gminy Olesno jest już bardziej zanieczyszczona .Złożone zostało
pismo do Burmistrza Olesna o wyjaśnienie tej sprawy. Okazuje się że maja normy, które są
wyrzucane z oczyszczalni ścieków z Olesna, są zawyżone w stosunku do norm które być
powinny, dlatego tez jest w tej chwili w przebudowie oczyszczalni i ma być to ukończone na
przełomie roku. Takie pismo uzyskałem. No i niestety nie jest jeszcze skanalizowana i to jest
chyba też nasz problem. Skanalizowane nie są wsie, które są w kierunku Kluczborka czyli
Wojciechów i Stare Olesno i można domniemywać że cos tam uchodzi również do rzeki, ale
normy są zachowane, choć niestety są to szczególnie w tym momencie wyższe niż powinny.

3) przyjęcie sprawozdania
Głosowano w sprawie:
przyjęcie sprawozdania.

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

6. Sprawozdanie z udzielonych umorzeń należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny za I półrocze 2022 roku.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do Sprawozdanie z udzielonych umorzeń należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny za I półrocze 2022 roku.

c
7. Wolne wnioski i informacje.

Piotr Sitnik-wniosek -Rozważenie możliwości objęcia większym nadzorem miejscowości
które nie posiadają kanalizacji. Bo tak jak mówiliśmy w przypadku Olesna podejrzewamy,
że woda jest gorszej jakości, chociaż w normie ze względu na przebudowę oczyszczalni jak
i przez nie skanalizowane wsie. Więc sądzę, że Kluczbork będzie miał podobna sytuację.
Może nie jest to takie bardzo drastyczne, ale na pewno każda miejscowość nie skanalizowana
będąca w dorzeczu Odry przyczynia się do tej katastrofy ekologicznej, która się wydarzyła,
ponieważ ilość ścieków, niskie stany wody czy to będą ścieki przemysłowe zrzutowe czy
to będą ścieki komunalne. One w sumie dały efekt tej katastrofy. W związku z tym myślę,
że trzeba zacząć od tych najmniejszych jednostek jakie są gminy. I chciałbym aby nasza
Gmina przejrzała cały system gospodarowania i zadziałała w ten sposób żeby ograniczyć
ilość nielegalnie zrzucanych nieczystości ciekłych do rzek, które są dopływami rzek czy
rowów, które są dopływami Odry.
Jak wyglądają normy w naszej oczyszczalni czy przy tej okazji mamy taką wiedzę?.
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Radny Józef Mrozek - sołtys wsi Bogacica -zaprosił na dożynki gminna - powiatowe, które
odbędą się we wsi Bogacica.
Radny Krzysztof Adamski - ponowił prośbę oświetlenie ul. Grunwaldzkiej - przy targowisku
htto://kluczbork.esesia.pl/transmisi a/29110/xlix-sesi ą-rady-mięiskiei -w-kluczborku-31 -
sierpni a-2022r.htm

Burmistrz Miasta Kluczborka poinformował ,że temat naprawy jest zgłoszony oczekiwanie na
naprawę jest dość długie nawet do kilku miesięcy.
Burmistrz - poinformował ,że odbędą się spotkania robocze - informacja w sprawie kosztów
energii, podatków, na 2023r.
http://kluczbork.ęsesia.pl/transmisja/29110/xlix-sesia-r^
sierpnia-2022r.htm

8. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia
zamknął obrady sesji.

Przewodniczmy
Rady Miejskiej w Kluczborku

f&usz Kędzia

Przygotował(a): Bogusława Maj

c. Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

8


