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PROTOKÓŁ Nr I/2014 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
1 grudnia 2014 roku. 
 
W sesji wzięło udział 20  radnych. 
Ponadto w sesji udział wzięli: Przedstawiciele Miejskiej Komisji  Wyborczej w Kluczborku-
wraz z Przewodniczącym Józefem Drwalem,Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak, Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik 
Gminy, Radca Prawny Urzędu Miejskiego ,Dyrektorzy Jednostek Gminnych , Sołtysi wsi,  
 
Obrady rozpoczęto o godz.:15.00 
 
 
Porządek obrad 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Kluczborku. 
3. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
4. Stwierdzenie  kworum 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
7. Wybór Wiceprzewodniczącego(ych) Rady 
8.Wręczenie zaświadczenia  nowo wybranego Burmistrza Miasta Kluczborka i złoŜenie przez    
    niego ślubowania. 
 9.Zakonczenie obrad I sesji Rady. 
 
Do punktu 1 porządku obrad 
Otwarcie sesji  
Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poprosił o wprowadzenie Sztandaru . 
Poczet Sztandarowy Wprowadził  Sztandar Gminy  Kluczbork. 
 
Uroczystą inauguracyjną sesję  VII Kadencji Rady Miejskiej w Kluczborku  otworzył 
 i rozpoczął najstarszy Radny Krzysztof Lewandowski, który powitał wszystkich zebranych  
na  I sesji. Prowadzący Obrady  przedstawił porządek obrad  ustalony Postanowieniem 
Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25.11.2014r w sprawie zwołania I sesji Rady 
Miejskiej w Kluczborku. 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Wr ęczenie zaświadczeń o wyborze -złoŜenie ślubowania przez radnych  
Przewodniczący Obrad  poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej wraz ze 
swoją  zastępczynią Panią Katarzynę Bilska o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego 
Gminy Kluczbork. 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Kluczborku  
Pan Józef Drwal  wręczył wszystkim radnym zaświadczenie o wyborze na radnego. 
Następnie najmłodszy wiekiem radny  Jacek Lech odczytał rotę ślubowania o treści 
 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej Ślubuj ę uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i 
jej mieszkańców „  
i wymieniał w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych kaŜdy z wyczytanych powstawał  
i odpowiadał „ Ślubuję „                     (tak mi dopomóŜ Bóg) 
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1.Długosz Alfred     -  ślubuję             
2.Doliński Tadeusz   -  ślubuję                        
3.Fraszek Henryk         -  ślubuję    (tak mi dopomóŜ Bóg)                
4.Kalitan Maciej         -  ślubuję                      
5.Kallus  Janusz          -  ślubuję                     
6.Kędzia Janusz       -  ślubuję                         
7.Kołosowski Kazimierz  -  ślubuję   (tak mi dopomóŜ Bóg)                             
8.Konarski Stanisław  -  ślubuję   (tak mi dopomóŜ Bóg)                
9.Kostuś Adam       -  ślubuję                             
10.Lech Jacek       -( nazwisko odczytał Radny Senior )  ślubuję                                             
11.Lepsy Maria      -  ślubuję                            
12.Lewandowski Krzysztof   -  ślubuję                 
13.Michalak Tomasz     -  ślubuję                   
14.Mrozek Józef  -  ślubuję                             
15.Myślecki Jan  -  ślubuję                          
16.Pięch Zdzisław   -  ślubuję                         
17.Popek GraŜyna      -  ślubuję                       
18.Przybył Jarosław     -  nieobecny  na sesji           
19.Rychel Krzysztof       -  ślubuję                  
20.Sitnik Piotr           -  ślubuję     (tak mi dopomóŜ Bóg)                   
21.Wojna Marek      -  ślubuję                         

 
 

 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
Stwierdzenie kworum 
 
Prowadzący Obrady Radny Krzysztof Lewandowski  stwierdził ,Ŝe na  sesji obecnych  jest 20 
radnych zatem  obrady  są prawomocne. 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Wybór  Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący Obrad Radny Senior Krzysztof Lewandowski zaproponował aby Komisja 
Skrutacyjna pracowała w składzie 3 osobowym.  
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono : 
1) Janusza Kallusa  - wyraził zgodę    - zgłoszony  przez Radnego Seniora Krzysztofa      
    Lewandowskiego 
2) Marka Wojnę     -wyraził zgodę       -Radny Jan Myślecki                                                            
3) GraŜynę Popek   - wyraziła zgodę   - Radny Kazimierz Kołosowski 
 
Prowadzący Obrady Radny Senior Krzysztof Lewandowski zamknął listę kandydatów i poddał 
skład Komisji Skrutacyjnej pod głosowanie. W wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw,  
3 wstrzymujących się. 
Komisja Skrutacyjna  wybrała spośród siebie Przewodniczącego którym został Radny Janusz 
Kallus. 
Do punktu 6 porządku obrad  
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
 
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w  
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Kluczborku. Radny Tadeusz Doliński zgłosił Kandydaturę Radnego Janusza Kędzi na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 

 
Radny Janusz Kędzia wyraził zgodę.  
 
Nie zgłoszono  więcej kandydatów więc lista została zamknięta  
Prowadzący Obrady poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do prac związanych z 
przygotowaniem kart do tajnego głosowania. Nastąpiła przerwa w obradach sesji do czasu 
przygotowania kart.  
Wznowiono obrady Komisja przygotowała karty do głosowania. 
Radca Prawny Urzędu Miejskiego Krzysztof Urban wyjaśnił zasady głosowania.  
Poinformował takŜe ,iŜ kandydat na Przewodniczącego Rady Miejskiej nie moŜe głosować 
jeŜeli dotyczy to jego interesu prawnego. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Kallus 
wyjaśnił zasady głosowania .Przygotowano urnę zabezpieczono i opieczętowano ,rozdano karty 
i radni przystąpili do głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
Po oddaniu głosów ponownie nastąpiła przerwa w obradach sesji. Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do obliczeń i sporządzenia protokołu. Ogłoszono przerwę na czas obliczenia 
wyników. 
 
Obrady zostały wznowione a Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Janusz Kallus 
odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej 
stwierdzając ,Ŝe Przewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany Radny Janusz Kędzia . 
(protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kopertą zabezpieczoną i opisaną zawierającą wyniki 
wyborów stanowią załącznik do niniejszego protokołu)  
Uchwała nr I/1/14  z dnia 1 grudnia 2014r. 
 
Po złoŜeniu gratulacji Radny Senior Krzysztof Lewandowski przekazał prowadzenie sesji  
Nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kluczborku. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia podziękował  za zaufanie po raz czwarty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Miejskiej Komisji Wyborczej   za bardzo 
sprawne przeprowadzenie wyborów. 

Do punktu 6 porządku obrad 
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  - poddał pod głosowanie  wniosek w sprawie 
pozostawienia  w tym samym składzie Komisji Skrutacyjnej do przygotowania i 
przeprowadzenia głosowania na  Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.  
 
 
Radni w wyniku głosowania głosami  19 za 0 przeciw 0  wstrzymało się   zdecydowali o 
pozostawieniu Komisji Skrutacyjnej w składzie Janusz Kallus Przewodniczący  GraŜyna Popek 
–członek  , Wojna Marek  -Członek. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia zgłosił dwie kandydatury  na 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej a   mianowicie  Radnego Krzysztofa Lewandowskiego 
i  Radnego Alfreda  Długosza  
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Radny Krzysztof Lewandowski – wyraził zgodę 
Radny Alfred Długosz-  wyraził zgodę 
 
 
Nie zgłoszono więcej kandydatów wiec lista została zamknięta. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia  poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do prac związanych z 
przygotowaniem kart do tajnego głosowania. Nastąpiła przerwa w obradach sesji do czasu 
przygotowania kart. Wznowiono obrady Komisja przygotowała karty do głosowania. 
Przewodniczący  Komisji Skrutacyjnej poinformował ,ze zasady głosowania są takie same jak  
przy wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej ,kaŜdy z Radnych otrzyma dwie karty do 
głosowania.  Przygotowano urnę zabezpieczono i opieczętowano ,rozdano karty i radni 
przystąpili do głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Po oddaniu głosów 
ponownie nastąpiła przerwa w obradach sesji. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do obliczeń i 
sporządzenia protokołów.  
Ogłoszono przerwę na czas obliczenia wyników. 
 
Wznowiono obrady w związku z zakończeniem prac Komisji Skrutacyjnej nad obliczeniem 
wyników głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kedzia   przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej 
stwierdzający wybór radnego Krzysztofa Lewandowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kluczborku. Uchwała nr I/2/14 
Następnie  Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił  protokół Komisji Skrutacyjnej 
stwierdzający wybór radnego Alfreda Długosza  na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 
Kluczborku. Uchwała nr I/3/14 
( protokoły  Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do protokołu sesji wraz z zabezpieczonymi 
kartami wyborczymi) 
 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta Kluczborka i złoŜenie  przez 
niego ślubowania. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poprosił  Przewodniczącego Miejskiej Komisji 
Wyborczej  Pana Józefa Drwala i Z-cę Przewodniczącego Katarzynę Bilska o wręczenie  
zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta Kluczborka. 

Przewodniczący  MKW – Józef Drwal – Pan Kielar Jarosław Krzysztof   wybrany został 
Burmistrzem Miasta Kluczborka. 
 
Burmistrz  Miasta Kluczborka  -Jarosław Kielar złoŜył ślubowanie  
„ 
Obejmując urząd burmistrza miasta uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności prawu, a 
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
miasta.” 
 
Burmistrz  Miasta Kluczborka – Szanowni Państwo ,Wysoka Rado ,Szanowni Goście,  
moi najbliŜsi  bo teŜ są tutaj wśród nas ,pracownicy ,sołtysi , goście z Mniejszości ,którzy 
przyjechali z Niemiec na ta uroczystość tez bardzo serdecznie  witam. Po raz  czwarty złoŜyłem 
ślubowanie  po raz czwarty zostałem wybrany do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta 
Kluczborka .Bardzo się z tego cieszę zdaję sobie sprawę ,Ŝe bez pomocy po pierwsze osób 
najbliŜszych  czyli mojej małŜonki ,która mnie wspiera, mamy ,która mi zawsze doradza choć 
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nie zawsze się z nią zgadzam. Pracowników, Wysokiej Rady  ,Sołtysów i wszystkich tu 
obecnych  dojście do aŜ  4 kadencji byłoby bardzo trudne. Nasze  hasło wyborcze Ziemi 
Kluczborskiej „Razem MoŜemy Więcej „ udowodniło i o tym zdecydowali mieszkańcy ,Ŝe  
moŜemy rządzić  i zapraszamy do współrządzenia wszystkich obecnych tu na tej sali ale nie ma 
co ukrywać ,Ŝe Ziemia Kluczborska  Komitet Wyborczy  zaczynał od 3 radnych a dzisiaj ma 
ich 5  razy tyle czyli 15 –tu jest dzisiaj Komitetem który będzie rządził a z drugiej strony będzie 
brał odpowiedzialność za to co dzieje się w  naszej Gminie. Mam nadzieje ,Ŝe przy wspólnej 
pracy  Urzędu ,Jednostek ,Sołtysów ,Radnych będziemy działać  dla  dobra naszych 
mieszkańców. Zawsze musimy  pamiętać  ,Ŝe kadencja trwa 4 lata  nie jesteśmy w stanie  zrobić 
wszystkiego, a z drugiej strony będziemy starać się tak aby jak największą grupę mieszkańców 
zadowolić. Myślę ,Ŝe przy dobrej współpracy  nas wszystkich będziemy  realizować wspólny 
program .Program przez mieszkańców  został wskazany to co zostało zrobione i to co ma być 
robione mieszkańcy chcą  Ŝeby realizować nie będę  w tej chwili  wymieniał   jakie to zadania 
ale myślę ze Państwo wiecie ,Ŝe chcemy rozwijać Kluczbork  jak i Gminę równomiernie  w 
róŜnych dziedzinach nie tylko  poprzez inwestycje ale równieŜ pamiętać o mieszkańcach i tych 
małych i tych starszych i tych najstarszych. Chcemy aby byli oni zdrowi Ŝeby mogli być 
wychowywani w porządnych Ŝłobkach, przedszkolach i szkołach ale równieŜ ,Ŝeby się rozwijali 
sportowo i mieli moŜliwość spędzenia kulturalnie wolnego czasu  aby mieli mieszkania  no i 
wreszcie co jest bardzo waŜne aby mieli prace. Myślę ,Ŝe  do tej pory nam się wszystko 
udawało  i teraz przy naszym wspólnym działaniu przy pomocy wszystkich   najbliŜszych 
moich  jak i państwa, współpracowników urzędu jak i  tam gdzie państwo na co dzień 
pracujecie   
jak i wszystkich pomysłach które będzie  chcieli realizować  będziemy to próbowali robić  
równieŜ przysłuchując się tym ,którzy dzisiaj są w mniejszości bo zdaje sobie sprawę ,Ŝe nikt 
nie ma mądrości na wszystko. Mądre pomysły moŜna realizować wspólnie. Za pomoc  i 
realizacje tego juz z góry serdecznie dziękuję. Chciałbym poinformować ,Ŝe na IV kadencję 
zostaje  powołany  na Z-ce Pan Andrzej Nowak  który  12 lat temu w dniu 1 grudnia  
rozpoczynał prace dzisiaj  rozpoczyna IV kadencję. Skarbnikiem będzie Pan Piotr Lewald 
Sekretarzem  Gminy Pan Mirosław Birecki  to jest to ścisłe Kierownictwo  i myślę ,Ŝe z nimi 
jak i innymi Kierownikami i Dyrektorami  i wszystkimi będziemy realizować to wszystko  aby 
móc za  4 lata powiedzieć mieszkańcom ,Ŝe nie strąciliśmy czasu  tylko w dalszym ciągu  nasz 
Gmina się rozwija. 
 
Wiceprzewodniczący  Krzysztof Lewandowski  - podziękował  radnym  za wybór  z  takim 
wynikiem na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej    
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poinformował  ,Ŝe następna sesja  Rady 
Miejskiej w Kluczborku odbędzie się w dniu 5 grudnia ( piątek ) o godzinie 14,30 
 
Głos  zabrała  Pani Teresa Miś  - Przewodnicząca ZNP – Kluczbork 
 
Szanowny Panie Nowy acz zawsze Nasz Burmistrzu  w imieniu Zarządu Oddziału ZNP w 
Kluczborku sekcji emerytów i rencistów administracji obsługi serdecznie gratulujemy Panu  
Wyboru   kolejnego  wyboru na to naprawdę waŜne  i odpowiedzialne stanowisko a co za tym 
idzie ,Ŝyczymy przede wszystkim  duŜo  radości, zadowolenia a przede wszystkim zdrowia  
Serdecznie gratulujemy. Gratulujemy równieŜ całej Radzie wszystkim nowo wybranym   
Z-cy Burmistrza Panu Przewodniczącemu Panom Wiceprzewodniczącym  i wszystkim 
Radnym. 
Pani Jolanta Kielar – dziękuje bardzo  za udzielenie mi głosu .Czuje się wywołana do 
odpowiedzi ale  jest mi niezmiernie miło ,Ŝe mogę na forum pogratulować swojemu męŜowi 
IV wyboru. 
Sam zauwaŜył ,Ŝe jako rodzina staramy się  go wspierać cały czas przez ten cały okres. 
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Nie ukrywam ,Ŝe niektóre decyzję  które były trudnymi do podjęcia przez te ostatnie 12 lat 
byłam ta osoba ,która miała przyjemność równieŜ doradzać i być cały czas z nim. 
Gratuluje równieŜ Państwu wszystkim wyboru z niektórymi osobami spotykam się juŜ dosyć  
często niektóre są nowe  moŜe twarzy niektórych nawet nie znam no ale niestety największe 
gratulacje dla mojego męŜa wspieram go jako ta szyja  podobno zarówno w domu jak i mam 
nadzieje mogę wspomóc na urzędzie.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  -Janusz Kędzia -  Poczet  Sztandarowy  Sztandar  
Wyprowadzić. 
 
 
 
Do punktu 9 porządku obrad 
Zakończenie obrad  I sesji Rady. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady 
sesji o godz.: 16.10 
                                                                                                        Prowadzący Obrady 
                                                                                                           Najstarszy Radny  
 
                                                                                                         Krzysztof Lewandowski 
                                                                    
 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                  Rady Miejskiej w Kluczborku 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 
 


