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PROTOKÓŁ Nr II/2014  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 5 grudnia  2014r .Na ogólną 
liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło21 radnych .Ponadto w sesji udział wzięli :Z-ca 
Burmistrza Andrzej Nowak, przedstawiciele Administracji Samorządowej, Prezes 
Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKOM” Spółka z o.o  Artur Witek .Sekretarz Gminy, 
Radca Prawny Urzędu Miejskiego. Sołtysi Wsi.  
Obrady rozpoczęto o godz.:14.30 
 
 
Porządek obrad 
 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji  
b/ wręczenie zaświadczenia o wyborze - złoŜenie ślubowania przez radnego, 
c/ stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał,  
d/ ustalenie porządku obrad, 
e/ przyjęcie protokołów z sesji 5 listopada 2014r. i 1 grudnia 2014r. 
2.Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
a/ powołania Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej oraz  
    ustalenia  jej składu osobowego, 
b/powołania Komisji d/s Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki  
   śywnościowej i Ochrony Środowiska oraz ustalenia jej składu osobowego, 
c/powołania Komisji Spraw Obywatelskich i Socjalnych oraz ustalenia jej    
    składu osobowego, 
d/powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki oraz ustalenia   
   jej składu osobowego, 
e/ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej, 
f/powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego, 
g/zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego   
    odprowadzania  ścieków, 
h/zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i   
    roztopowych, 
i/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 
j/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków. 
 
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
5. Wolne wnioski i informacje. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
                                                                    
Do punktu 1 porządku obrad 
Sprawy porządkowo - organizacyjne: 
 
a)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku 
Janusz Kędzia . 
b) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poprosił Przewodniczącego Miejskiej 
Komisji Wyborczej Pana Józefa Drwala o  wręczenie   zaświadczenia o wyborze  dla  radnego  
Jarosława Przybyła. Po wręczeniu zaświadczenia Przewodniczący Obrad  - odczytał rotę 
ślubowania  
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„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 „  
    
Jarosław Przybył  - ślubuję  
 
 
c,d )Przewodniczący Obrad Janusz Kędzia stwierdził, Ŝe obecnych na dzisiejszej sesji jest 21 
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. Uwag nie wniesiono zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
 
Obecnych na sali obrad 20 radnych 
 
e/przyjęcie protokołów z sesji 5 listopada 2014r. i 1 grudnia 2014r  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołów z poprzednich sesji   
zatem Przewodniczący poddał pod głosowanie  protokół z 5 listopada 2014r. i w wyniku 
głosowania głosami 19 za ,0 przeciw ,1 wstrzymujących się protokół został przyjęty. 
Następnie  głosami 19 za ,0 przeciw ,1 wstrzymujących  przyjęto protokół z I sesji Rady 
Miejskiej  która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014r. 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
W tym punkcie nikt z Radnych nie  zabrał głosu  
 
 
 
Do punktu 3 porządku obrad 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do  podjęcia uchwal a mianowicie : 
 
 
a/Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i    
   Gospodarki Miejskiej oraz ustalenia  jej składu osobowego, do tego projektu nikt z Radych  
   nie wniósł uwag zatem  Przewodniczący  Obrad poddał treść projektu uchwały pod  
   głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się   
   uchwała  została podjęta i nadano jej Nr II/4/2014 
 
b/Projekt uchwały w sprawie  powołania Komisji d/s Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki  
   śywnościowej i Ochrony Środowiska oraz ustalenia jej składu osobowego, do tego projektu   
    nikt z Radych nie wniósł uwag zatem  Przewodniczący  Obrad poddał treść projektu  
    uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw ,0      
    wstrzymujących się  uchwała  została podjęta i nadano jej Nr II/5/2014 
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c/Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich i Socjalnych oraz   
   ustalenia jej składu osobowego, do tego projektu nikt z Radych  
   nie wniósł uwag zatem  Przewodniczący  Obrad poddał treść projektu uchwały pod  
   głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się   
   uchwała  została podjęta i nadano jej Nr II/6/2014 
 
d/Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki oraz    
   ustalenia  jej składu osobowego,  jest wniosek aby dopisać do składu osobowego  komisji       
   radnego  Jarosława Przybyła ..  radny –wyraził zgodę  zatem przewodniczący Rady  
   Miejskiej Janusz Kędzia poddał wniosek pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  
   21 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się wniosek został przyjęty. Nie zgłoszono więcej   
    wniosków i uwag zatem Przewodniczący  Obrad poddał treść projektu uchwały pod  
   głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się   
   uchwała  została podjęta i nadano jej Nr II/7/2014 
 
e/Projekt  uchwały  w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej, do tego  
   projektu nikt z Radych nie wniósł uwag zatem  Przewodniczący  Obrad poddał treść  
   projektu uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw ,0  
   wstrzymujących się  uchwała  została podjęta i nadano jej Nr II/8/2014 
 
f/ Projekt uchwały  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu  
   osobowego, do tego projektu nikt z Radych nie wniósł uwag zatem  Przewodniczący  Obrad  
   poddał treść projektu uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za,0  
   przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała  została podjęta i nadano jej Nr II/9/2014 
 
g/Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  
   zbiorowego odprowadzania  ścieków, w tym temacie głos zabrał Z-ca Burmistrza Andrzej  
   Nowak ,który poprosił  Pana Prezesa „Hydrokomu „ o przybliŜenie  przedstawionych    
   projektów uchwał . 
    Prezes „Hydrokomu „  Artur Witek-  przedstawił  -  tabele macie Państwo przed sobą 
skoncentruje się na cenach wody i ścieków poniewaŜ opłaty abonamentowe nie ulęgają 
zmianie patrzymy tylko na wodę i ścieki w roku 2014 cena wody 3 zł 13 gr brutto  - nowa – 
proponowana cena 3,47  róŜnica  34 gr  co stanowi 10,0%. Ścieki  - 5,27(brutto)  
proponowana cena  5,85  zł róŜnica  58 gr   to jest  11%  łącznie    płacono dotychczas 8,40 po 

zatwierdzeniu taryfy   to 9,32  zł  co daję łącznie 92 gr  na 1 m³  - czyli 10,9%. 
Taryfa opłat jest wyliczana zgodnie z rozporządzeniem. ZłoŜona musiała być do Rady  na 70 
dni przed wejściem w Ŝycie co miało miejsce 22 października br. Podstawowe  wartości 
koszto-twórcze to amortyzacja  nie podlega dyskusji bo jest określana  zgodnie z planem 
,wynagrodzenia i świadczenia. Przyjęliśmy  wskaźnik  1,2%  wzrost wynagrodzeń w spółce – 

energia – 1,2%  podatki i opłaty – za 1 m²3%  od budynków 7% opłaty za korzystanie ze 
środowiska 0,9 %,koszty materiałów 1,4%  i pozostałe 1,72%  i ogólno zakładowe – 17,6% 
Koszty zakładowe  się zmieniły ze względu na obsługę od 2007 r. Gminy Lasowice Wielkie. 
Na podstawie tych składników wzrost   jest na poziomie  18-20  groszy. ObciąŜenie dla 
rodziny to kwota miesięczna od 9-11zł miesięcznie. 
Spółka realizuje inwestycje unijne. Są to inwestycje o skali 100-letniej wcześniej takie 
inwestycje  w tym mieście nie były realizowane  dopiero środki unijne pozwalają na 
zainwestowanie w podstawowe obszary  czyli stacje uzdatniania wody i oczyszczalni 
ścieków. Stacja uzdatniania wody jest 100-letnia  jakość wody jest bardzo dobra z punktu 



 4 

widzenia  nie  trzeba  prowadzić inwestycji  ale  infrastruktura na stacji uzdatniania wody 
napowietrzania, odmanganiania   wymaga remontu   i udało się te środki pozyskać to rząd  
5.000.000,00 zł .Cały projekt opiewa na  kwotę 36.158.000.00zł.Jest to  największy i 
najbardziej skomplikowany projekt na Opolszczyźnie. Sposób rozliczenia i  prowadzenie tej 
inwestycji jest bardzo skomplikowany i pierwszy na Opolszczyźnie który w ten sposób jest 
prowadzony. 
Mamy do czynienia  z sytuacja taką ,Ŝe część inwestycji jest juŜ zakończona cześć   jest w 
trakcie cześć jeszcze nie rozpoczęta. Do tego zadania wchodzą  jeszcze  takie inwestycje jak 
budowa sieci kanalizacyjnej w 4 –ech wioskach i okazało się ,Ŝe po spisaniu stosownego 
porozumienia z Gmina  i istnieje  moŜliwość pozyskania  4 mln zł  jako  refundacja 
poniesionych kosztów. 18 .000.000,00 zł  to jest kwota  jako mieszkańcy Kluczborka 
otrzymamy ze środków unijnych jako wkład zewnętrzny .Wkład własny  - poŜyczka  
płatnicza i poŜyczka inwestycyjna z WFOŚ. Po podwyŜkach będziemy  na 430 miejscu w 
Polsce  biorąc do analizy 800 miast w Polsce. Opłata 9,32 zł   znajduje się na sensownym 
miejscu. Ponadto Pan Prezes omówił  róŜnice  jakie są między miastami. 
 
Radny Janusz Kallus – w miejscowościach ościennych np. Olesno  woda i ścieki kosztują7,30 
brutto. Radny zapytał  jakie wydatki ponosi „Hydrokom „ związane z tzw. akcją reklamowa i  
sponsoringiem poniewaŜ wszystkie imprezy lokalne są sponsorowane przez „Hydrokom „ 
audycje radiowe  jaki  to jest rząd kosztów.? 
 
Prezes „Hydrokomu „–Artur  Witek –  co do cen w Oleśnie – cen miedzy miastami nie da się 
porównać – ceny wynikają : czy ujęcia są głębinowe , czy powierzchniowe  ile jest procesów 
uzdatniania wody. W Oleśnie nie ma spółki w Oleśnie jest zakład  budŜetowy   - koszt jest 
inny – nie realizują teŜ inwestycji. Jeśli chodzi o sponsoring jesteśmy aktywni  i przychylni 
dla tych którzy działają na rzecz naszych mieszkańców. Staramy się wspierać roŜne instytucje 
nie chcemy być obojętni na aktywność społeczna wspieramy dzieci ,młodzieŜ sport 
niepełnosprawnych. Otrzymaliśmy nagrodę za działalność  aktywność  społeczna. 
Jest to 1 grosz taryfy. Jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych z MKS-em będzie to  
ok. 110.000,00 – 120 .000,00tyś zł –na rok. 
 
Radny Janusz Kallus- wniosek z uzasadnieniem  w przedstawionych materiałach 
przewidywany wzrost cen i usług na rok 2015 wynosi ok. 1,2 %  wzrost cen    wg komunikatu  
GUS-u  mieści się poniŜej 1 % i moim zdaniem proponowanie mieszkańcom obciąŜenie 10% 
wzrostem cen za wodę i odbiór ścieków  jest niezasadne  dlatego ja proponuje aby taryfy w 
zakresie dostarczania wody zostały obniŜone o 0,11 gr. netto 0,12 gr. brutto 
i pozwoliłem sobie wstępnie wyliczyć ,Ŝe takie działanie  jakby Szanowna Rada  przyjęła, 
spowoduje ,Ŝe wzrost przychodów „Hydrokomu” z tytułu świadczonych usług na terenie 
Gminy Kluczbork zamiast  965 .000,00zł wyniesie  820.000,00zł  czyli róŜnica  146.000,00 a 
wzrost  cen będzie  w granicach 6- 2,4   10% 
 
Prezes „Hydrokomu „Artur Witek – nie ma takiej technicznej moŜliwości ,Ŝeby to w ten 
sposób przeprowadzić. Istnieje moŜliwość  taka ,Ŝe  mieszkańcy  będą obciąŜeni  niŜszą ceną  
co juŜ kiedyś miało miejsce uchwała wchodzi w Ŝycie w  takiej wersji jak została 

przygotowana a Gmina  z własnych środków dopłaca do 1 m ³znajdzie środki w kwocie  
1 46.000,00.zł  
 
Radna Maria Lepsy – 140% kosztów to amortyzacja –czy ta amortyzacja obejmuje urządzenia 
wodno-kanalizacyjne  z miejscowości Gminy Lasowice Wielkie  bo tam jest nowa  inwestycja 
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i amortyzacja  jest bardzo wysoka i to obciąŜa nie wiem czy obydwie  Gminy Kluczbork i 
Lasowice czy jest to  rozdzielone osobno i czy amortyzacja wchodzi w koszty  działalności 
„Hydrokomu” z tytułu uŜytkowania  i dzierŜawy. 
 
Prezes „Hydrokomu „Artur Witek – koszt są rozdzielone  na obie Gminy .Nie obciąŜają 
Gminy Kluczbork .Ze względu na  obsługę Gminy Lasowice  koszty amortyzacji są niŜsze. 
Jestem za tym aby poszarzać działalność w spółce,  swego czasu proponowałem aby wejść na 
teren Byczyny  czy innych Gmin to jest kwestia przyszłości .Jesteśmy na to przygotowani. 
Wówczas te koszty będą  bardziej się dzieliły z korzyścią dla Gminy Kluczbork. Amortyzacji 
z tych inwestycji ,które są wykonywane w Gminie Lasowice nie ma w Spółce poniewaŜ ten 
majątek nie wchodzi na majątek Spółki  mamy podpisana umowę operatorska. 
 
Radny Henryk Fraszek- czy oprócz tych inwestycji duŜych czyli stacja uzdatniania wody, 
oczyszczalnia czy drobniejsze rzeczy teŜ są w planie na następny rok a w szczególności mi 
chodzi o tą nitkę kanalizacji sanitarnej ,która w pewnym  momencie  pod górę biegnie i druga 
rzecz  ,czy jest rozwaŜona techniczna moŜliwość likwidacji ( tam chyba syfon jest ) na 
Strzeleckiej  w kierunku mostu  - tam chyba musza być prowadzone  działania za pomocą 
samochodu specjalistycznego.  
Czy moŜna otrzymać   taka listę z rozpisaniem ( sponsoringu ) który się odbywa z kwotami  
( do Biura Rady )– technicznie szybko do następnej sesji. 
 
Prezes „Hydrokomu „Artur Witek – w przyszłym tygodniu będziemy mieli Rade Nadzorczą  i 
ten punkt  moŜe stanąć na posiedzeniu i wtedy kiedy Pan Burmistrz poprosi o informacje 
pisemna  to zostanie ona przygotowana. 
 
Radny Henryk Fraszek – proszę P. Burmistrza jeŜeli uzna za zasadny  wniosek to proszę o 
przygotowanie informacj. 
 
Prezes „Hydrokomu „Artur Witek – niezaleŜnie od tych duŜych inwestycji unijnych które 
realizujemy do których  jest powołana  specjalna  jednostka , jednostka realizująca projekt. 
NiezaleŜnie od tego realizujemy zadania bieŜące i te które są ustalone w planie wieloletnim. 
To jest szereg działań ,które maja za zadanie poprawić u nas w mieście  infrastrukturę i jakość  
doprowadzanej wody i odprowadzania ścieków. To jest kilkanaście pozycji zaplanowanych 
na rok 2015 na łączna kwotę ponad 800.000,00 zł. W tych  pozycjach jest min. teŜ załoŜone 
przedsięwzięcie dla ul. Strzeleckiej poniewaŜ zdajemy sobie sprawę z tego  Ŝe te spiętrzenia 
ścieków one tam faktycznie występują  i  jest to spowodowane wąskim gardłem  w miejscu o 
którym Pan wspomniał .Dokumentacja projektowa jest daleko zaawansowana  jest wysoce 
prawdopodobne ,Ŝe  to zadanie  zostanie zrealizowane w przyszłym roku. 
 
Radny  Zdzisław Pięch – rozumiem ,Ŝe podwyŜka jest spowodowana  tymi inwestycjami co 
planujecie –  dofinansowanie  o które stara się „Hydrokom  „  a jeŜeli go nie będzie czy cena 
wzrośnie? 
Prezes „Hydrokomu „Artur Witek – cena nie wzrośnie. 
 
Radny Jan Myślecki – taryfa wzrosła  z uwagi na to ,Ŝe prowadzimy inwestycje  gro 
pieniędzy jest z Unii Europejskiej cześć musimy mieć własnego wkładu ..Czy Pan liczy do 
całości  wartości tej inwestycji czy tylko  do wkładu własnego? 
 
Prezes „Hydrokomu „Artur Witek – do całości 
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Radny Jan Myślecki –  czy główne obciąŜenie to rok 2015?  czy  to jest rozłoŜone w czasie ? 
 
Prezes „Hydrokomu „Artur Witek- to jest rozłoŜone w czasie bo odpis amortyzacyjny to nie 
jest koszt który występuję jednostkowy  jest rozłoŜony w czasie  i zgodnie ze studium 
wykonalności rozłoŜony jest na kilkadziesiąt lat. 
Radny Jan Myślecki – czy po zwrocie tej wartości kwoty z Unii Europejskiej czy ta kwota  
taryfy zostanie zmniejszona  czy zostanie taka sama. 
Prezes „Hydrokomu „Artur Witek- oczywiście Ŝe nie zostanie zmniejszona   te nakłady które 
są wymagane  one będą  wykorzystywane w spółce  we wszystkich kolejnych latach  
 
Radny Jan Myślecki –   nie przekonał mnie Pan – główny cięŜar  podwyŜki taryfy  to są 
inwestycje. Przyjmuje do wiadomości. UwaŜam ,Ŝe ta nasza dyskusja nad tym projektem 
uchwały nie ma sensu .Skoro stwierdził Pan ,Ŝe i tak musimy  ta uchwałę przyjąć a jak 
chcemy obniŜyć  stawki to musimy znaleźć pieniądze w budŜecie.  
My nie mamy  tu juŜ nic do gadania. 
 
Prezes „Hydrokomu „Artur Witek- ustawodawca tak to określił , inwestycje ,które są 
wykonywane i realizowane są za zgoda Rady Miejskiej i w związku z tym   gdybyście 
Państwo nie zdecydowali się na to tych inwestycji by nie było.   
 
Radny Piotr Sitnik -   czy w związku z tym ,Ŝe  podwyŜka dotyczy wszystkich mieszkańców  
Wiemy ,Ŝe moŜliwość obniŜenia ceny wody  jest tylko taka ,Ŝe znajdziemy pieniądze w 
budŜecie. Czy ta uchwała  musi być przyjęta dzisiaj czy moŜemy to spokojnie na komisjach  
przeanalizować razem z projektem budŜetu czy to dzisiaj musi być przegłosowane. 
 
Prezes „Hydrokomu „Artur Witek-  ten rok jest specyficzny   wniosek został złoŜony w 
terminie  - 22 października złoŜono wniosek od tego momentu 70 dni kiedy musi być podjęta 
uchwała. JeŜeli nie zostanie podjęta  to  wniosek  spółki wchodzi w Ŝycie   po 70 dniach czyli 
1 stycznia 2015r. 
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak -  dzisiaj przed sesja  rozmawiałem z Prezesem „Hydrokomu 
„ – i podjęliśmy wspólnie  decyzje gdzie po 100 latach  najwaŜniejsze  inwestycje wodno-
kanalizacyjne  w Gminie Kluczbork wziąć na swoje barki korzystamy ze środków 
zewnętrznych w bardzo duŜej ilości  uwaŜam ,Ŝe ta uchwałę dzisiaj naleŜy podjąć… Pan 
Prezes jest zawsze   do dyspozycji  Radnych  do złoŜenia wyjaśnień na wiele pytań które będą 
się nasuwać. Te podwyŜki  o których mówimy  0, 92 gr  nikt nie lubi stosować podwyŜek i 
podnosić cen  ja mam pełna świadomość. Ale kwesta odpowiedzialności przy tak wielkich 
nakładach  i wielu czynnikach które  maja na to  wpływ  i które Pan Prezes przedstawiał  
Myślę Ŝe utwierdzają nas w tym ,Ŝe w tym kierunku naleŜy iść. 
 
Przewodniczący Obrad –Janusz Kędzia – ja tylko chciałem Szanownej Radzie przypomnieć o 
jednym fakcie   w tym kwartale na Sesji RM  spotkaliśmy się na tej sali ( w poprzedniej 
kadencji) większość Radnych  tu obecnych  uczestniczyła  w  spotkaniu. Prezes  
„Hydrokomu „Artur Witek- przedstawiał cały zakres inwestycji ,która mają miejsce w naszej 
Gminie , nie było Ŝadnych zastrzeŜeń do prezentacji ,tak ,Ŝe dzisiaj  się dziwie trochę  
pytającym. 
 
Radny Henryk Fraszek- chciałem uzupełnić  prośbę   w sprawie  rozpisania działań w kwocie 
800.000,00 tyś zł  ,które to miejsca . 
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Radny Zdzisław Piech – czy po inwestycjach  w przyszłości jak będą wyglądały podwyŜki, 
czy pozostaniemy  na tej kwocie czy będą podwyŜki. 
 
Prezes „Hydrokomu „Artur Witek-to jest uzaleŜnione od  tego jakie działania zostaną  
wpisane  w wieloletni plan  modernizacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych  
który to plan przedkłada nam  co 3 lata. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poprosił  Radnego  Janusza Kallusa o powtórzenie wniosku   
Radny Janusz Kallus-  wnioskuje aby w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego  odprowadzania  ścieków, 
 : w poz 1. Przemysł spoŜywczy  pkt.1 widniała kwota 3,41 zamiast 3,53 
   w poz.2. Przemysł i usługi pkt.1. 3,43  zamiast 3,55 
   w pkt.3. Gospodarstwa domowe  pkt.1.  3,35   zamiast 3,47 
   w pkt.4. Pozostali odbiorcy pkt.1 3,35 zamiast 3,47 
  
 
Przewodniczący  Obrad Janusz Kędzia poddał pod głosowanie  w/w wniosek i w wyniku 
głosowania głosami :  4 za, 9 przeciw ,8 wstrzymujących się. Wniosek nie został przyjęty. 
 
Następnie Przewodniczący Obrad poddał  pod głosowania  przedstawiony projekt uchwały  i 
w wyniku  głosowania głosami 15 za, 2 przeciw , 2  wstrzymujące się uchwała  została 
podjęta i nadano jej Nr II/10/2014 
 
h/Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków    
opadowych i roztopowych, do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami  20 za,1 przeciw 0 wstrzymujących się uchwała  została podjęta i 
nadano jej Nr II/11/2014 
 
 

i/ Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Wyjaśnień udzielił  
Skarbnik Gminy   Piotr Lewald a mianowicie : Omówił 2 projekty uchwał całościowo – 
zwiększamy  Zmiany w budŜecie gminy po stronie dochodów i wydatków: 

W dziale 758 zwiększenie dochodów o kwotę 53 990,00 zł. w związku z pismami z 
Ministerstwa Finansów o przyznaniu części oświatowej subwencji ogólnej i zwiększenie 
wydatków w dziale 801 w placówkach Administracji Oświaty. Związane jest to z zakupem 
wyposaŜenia dla 6-latków ,które idą do szkół.  

Radny Henryk Fraszek – czy płace teŜ są  w tej kwocie? 
Skarbnik Gminy   Piotr Lewald – tak  teŜ są.- wynagrodzenia obsługi –Administracja Oświaty 
,funkcjonowanie bieŜące  Gimnazjum Nr 3 ,funkcjonowanie bieŜące PP Nr 2 , usługi 
remontowe PP Nr 7. 
 
W dziale 801 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 224,00 zł. w związku z 
przeliczeniem otrzymanych transz wg wyŜszego kursu w stosunku do załoŜeń do programu 
„Comenius” w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kluczborku w kwocie 157,00 zł. oraz w 
Publicznym Gimnazjum nr 4 w Kujakowicach Górnych w kwocie 67,00 zł. 

W dziale 750 przeniesienie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł. w 
związku z mylnym klasyfikowaniem wpływów i wydatków z udziałem środków europejskich 
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w § z czwartą cyfrą  „8” zamiast „7”.( po wyjaśnieniach z Urzędem Marszałkowskim   zapis 
techniczny ) 

w dziale 801 rozdziale 80101 przeniesienie „Dotacji celowej na wyposaŜenie szkół w 
podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia” w kwocie 74,25 zł. z dotacji dla Szkoły 
Podstawowej STO w Kluczborku do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kluczborku. 
 
W dziale 801 rozdziale 80106 zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Punktu 
Przedszkolnego „Pod Jabłonką” o kwotę 28 100,00 zł. i przeniesienie częściowo na dotację 
dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Dolina” w kwocie 3 000,00 zł., 
częściowo do rozdziału 80110 na dotację dla Niepublicznego Gimnazjum STO w kwocie 
8 000,00 zł. oraz do rozdziału 80104 w kwocie 17 100,00 zł. na bieŜące wydatki Publicznego 
Przedszkola nr 7 w Kluczborku. 
 
Radny Henryk Fraszek – zmniejszenie dotacji  „Pod Jabłonką”  a przeniesienia  dla 
Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowej Doliny „  pomijając to ,Ŝe  sama   nazwa 
wzbudza  niepokój  chciałbym  rozumieć powód czy to związane jest z płacami. 

Skarbnik Gminy  Piotr Lewald  poinformował ,Ŝe dotacje ,które otrzymują placówki 
niepubliczne z  wynikają ściśle  z ilości uczestniczących dzieci  po ostatecznej weryfikacji 
zostało ustalone ,Ŝe Niepubliczny Punkt Przedszkolny  „Pod Jabłonką”  otrzyma mniejsza 
dotacje. 

Radny Henryk Fraszek – jeszcze jakby mi ktoś wyjaśnił skąd ta nazwa  „Tęczowa Dolina „ 
skąd się wzięła. 

Skarbnik Gminy Piotr Lewald -W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się zadanie 
wieloletnie „Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do 
ul. Byczyńskiej w Kluczborku” o kwotę 40 000,00 zł. przenosząc środki w wysokości 
5 000,00 zł. z zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego” oraz 35 000,00zł. z zadania  
„Budowa oświetlenia boiska treningowego w Kluczborku”. ( na  obsługę  geodezyjną )Mając 
środki finansowe  płacimy  zobowiązania i  wchodzimy z mniejszymi zobowiązaniami w 
2015r   

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększenie zadania „Budowa włączenia obwodnicy Ligoty 
Dolnej do drogi krajowej” o kwotę 20 000,00 zł. przenosząc środki z działu 757 rozdziału 
75702 z zabezpieczonej w większej niŜ się okazało konieczne kwocie na zapłatę odsetek od 
kredytu w BS Wołczyn.( środki – decyzja Wojewody  - osobom fizycznym-  zapłata za 
wywłaszczenie ) 

 

W dziale 010 rozdziale 01010 przeniesienie zadania „Poprawa jakości gospodarki wodno-
ściekowej dla Gminy Kluczbork” z wydatków bieŜących do wydatków majątkowych w 
kwocie 21 400,00 zł.( zmiana techniczna  - przekwalifikowanie środków  z wydatków 
bieŜących na wydatki majątkowe )  

Są to zmiany w budŜecie a uchwała w sprawie  wieloletniej prognozy są  konsekwencją  
zmian w budŜecie  czyli zmieniamy te pozycje ,które  były związane z wydatkami i 
dochodami ,oraz zmieniamy drogę Cybisa  poniewaŜ otrzymaliśmy dofinansowanie  
tzw.„Schetynówki „ czyli program rozwoju dróg  lokalnych  w tym roku otrzymaliśmy  
Więc wniosek złoŜony wiec w wieloletniej prognozie  zmieniamy planowane wydatki na ten 
rok. 
Radny Henryk Fraszek - stawiam wniosek  który jest ponawiany aby wyróŜnić w treści 
prognozy skutki zmian budŜetowych ,Ŝeby tego nie szukać.( wyróŜnić czcionka lub kolorem ) 
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Skarbnik Gminy Piotr Lewald – poinformował ,Ŝe planuje rzadsze uchwalanie zmian. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  wyjaśnił nowym Radnym ,Ŝe wszystkie te sprawy  
omawiane są  na komisjach  jest to teraz sytuacja wyjątkowa. 
 
Radny Stanisław Konarski -  zapytał czy nie moŜna   dokonać zmiany   w  przyjmowaniu 
uchwał i dyskutowaniu nad nimi. 
 
Skarbnik Gminy  Piotr Lewald – moŜemy to  oczywiście zmienić ,zdania są róŜne sam nie 
podejmuje  się odpowiedzieć na pytanie która ma być pierwsza. W zasadzie większości  w 
literaturze uwaŜa się Ŝe  to  wieloletnia prognoza  finansowa ma być pierwsza.  Jako 
waŜniejsza długofalowa i ustalająca limity na dany projekt. Nie mając uchwalonej prognozy 
nie będzie moŜna dokonać zmian w budŜecie tego roku. 
 
Radny Stanisław Konarski – mój tok rozumowania jest taki ,będziemy dyskutowali nad 
wieloletnia prognoza finansową a za chwile podejmiemy inna decyzję  niŜ   
dyskutowaliśmy w  wieloletniej prognozie finansowej  i to nie będzie adekwatne jeŜeli nie  
najpierw podejmiemy uchwałę  w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i 
wydatków i wtedy adekwatnie są zmiany  w wieloletniej prognozie finansowej. 
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak -  tak wyszło ( ze względu na wybory samorządowe ) tego 
typu dyskusje będą odbywać się na komisjach będą wielogodzinne  Pan Skarbnik 
przeanalizuje jeśli będzie podstawa prawna  do tego ,Ŝeby pozmieniać  wszystko zgodnie z 
przepisami. 
 
Po zakończeniu dyskusji  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt  
uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  21 za , 0 przeciw , 
0 wstrzymujących się  uchwała  została podjęta i nadano jej Nr II/12/2014 
 
j/ Projekt uchwały w   sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków. 
Przewodniczący Obrad Janusz Kędzia poddał pod głosowania  w/w projekt uchwały i w 
wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeci,0 wstrzymujących się  uchwała  została podjęta  
i nadano jej Nr II/13/2014 
 
Do punktu 4porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
 
W tym punkcie nikt z Radnych nie  zabrał głosu  
 
 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Wolne wnioski i zapytania 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia –przedstawił Radzie Miejskiej  : 
 
Wystąpienie pokontrolne  z kontroli która odbyła się  w dniach od 3 września do 6 
października 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  - Przewodniczący  RM 
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Janusz Kędzia zainteresowanych zaprosił  do  zapoznania się  ( dokument znajduje się w 
Burze Rady )  
Wpłynęło pismo Pana Mirosława Sowy  w sprawie  naprawy dachu – pismo przekazuje do 
Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych.  
Wpłynęło pismo Od Zarządu MKS  w sprawie  wsparcia finansowego – kieruję  pismo na  
Komisję BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej celem wypracowania 
opinii. 
Kluczborski Dom Kultury zaprasza na XII Spotkanie  Kolędowe „ Przed Wigilią”  spotkanie 
odbędzie się w dniu 21.12.2014r (niedziela) godz: 17.00  w Sali Kameralnej KDK ul. 
Mickiewicza 5  w Kluczborku. 
 
Przewodniczący RM  poinformował ,Ŝe następna sesja RM  odbędzie się w dniu 19-grudnia  
oraz  Ŝe w tej kadencji sesje odbywać się  będą po godzinie 15.00. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu Jan Myślecki  poinformował ,Ŝe Komisja  BudŜetu 
Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 10 grudnia o 14,30  
kolejna 15 grudnia  o 14,30. 
 
Przewodniczący poinformował ,Ŝe  otrzymane druki  do wypełnienia swoich danych 
wypełnione  naleŜy dostarczyć  ( do Biura Rady lub  na najbliŜszym  posiedzeniu  Komisji  
Do punktu 6 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15.40 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 

 
 
 
 
 
 
 


