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PROTOKÓŁ Nr III/2014  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 19 grudnia  2014r .Na ogólną 
liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 21 radnych .Ponadto w sesji udział wzięli :Burmistrz 
Miasta Kluczborka,  Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Radca Prawny Urzędu 
Miejskiego. Sołtysi Wsi.  
Obrady rozpoczęto o godz.:14.30 
 
 
Porządek obrad 
 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał 
b/ ustalenie porządku obrad ,  
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji - 5 grudnia 2014r. 
d/informacja Przewodniczącego o działaniach między sesjami. 
2.Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
-opinia Komisji  
a/ zmiany uchwały Nr XLV/601/10 Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie   
    zaciągnięcia  kredytu długoterminowego, 
b/ zmiany uchwały Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie     
    zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
c/ zmiany uchwały Nr XVIII/177/12 Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie     
      zaciągnięcia  kredytu długoterminowego, 
d/ zmian w budŜecie po stronie wydatków. 
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
5.Informacja o stanie Gminy. 
6.Wolne wnioski i informacje. 
7. 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 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 
 
c/przyjęcie protokołów z sesji 5 grudnia 2014r.Nikt z Radnych nie wniósł uwag do 
protokołów z poprzednich sesji  zatem Przewodniczący poddał pod głosowanie  protokół  
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z 5 grudnia 2014r. i w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
protokół został przyjęty.  
 
d/informacja Przewodniczącego o działaniach między sesjami. 
 
W dniu 17  grudnia  2014r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury ,Oświaty, Sportu i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i budŜetu na 2015r.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Skarbnik. 
     
 
W dniu  16 grudnia  2014r. posiedzenia odbyła Komisja ds. Wsi Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i budŜetu na 2015r.  
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrz i Skarbnik. 
 
 
W dniu 17 grudnia    2014r. posiedzenia odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i 
Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i budŜetu na 2015r.  
W posiedzeniu uczestniczył Skarbnik. 
 
 
W dniu 10 i 15 grudnia 2014r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i budŜetu na 2015r.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Skarbnik. 
 
 
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  Janusz Kędzia poprosił o odczytanie  opinii Komisji 
BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 
Opinia 
Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia  2014r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowany projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Jan Myślecki   
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do  podjęcia uchwał a 
mianowicie : 
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a/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/601/10 Rady Miejskiej 
w Kluczborku w sprawie  zaciągnięcia  kredytu długoterminowego, do tego 
projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł  uwag zatem  Przewodniczący Rady 
Miejskiej  poddał treść projektu pod  głosowanie i w wyniku głosowania  
głosami  20 za, 0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta  
i nadano jej Nr III/14/14 
 
b/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w 
Kluczborku w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego, do tego 
projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł  uwag zatem  Przewodniczący Rady 
Miejskiej  poddał treść projektu pod  głosowanie i w wyniku głosowania  
głosami  20 za, 0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta  
i nadano jej Nr III/15/14 
 
c/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/177/12 Rady Miejskiej 
w Kluczborku w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego, do tego 
projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł  uwag zatem  Przewodniczący Rady 
Miejskiej  poddał treść projektu pod  głosowanie i w wyniku głosowania  
głosami  20 za, 0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta  
i nadano jej Nr III/16/14 
 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie wydatków. do tego projektu 
uchwały nikt z Radnych nie wniósł  uwag zatem  Przewodniczący Rady 
Miejskiej  poddał treść projektu pod  głosowanie i w wyniku głosowania  
głosami  20 za, 0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta  
i nadano jej Nr III/17/14 
 
 
 
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 
Informacja o stanie Gminy. 
Informacje o stanie Gminy przedstawił Burmistrz Jarosław Kielar. 
Ta kadencja jest kontynuacja poprzedniej  kadencji. To co było  hasłem wyborczym KWW 
Ziemi Kluczborskiej „Razem MoŜemy Więcej „ to jest to co chciałbym realizować  w tej 
kadencji przy udziale wszystkich Radnych i nie tylko. Program który jest związany ze stanem 
aktualnym naszej Gminy. Są to zadania ,które będą kontynuacją realizowanych wcześniej 
zadań inwestycyjnych czy społecznych bliŜej określając – Gmina  uzyskała prawomocny 
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wyrok dotyczący przejęcia Tartaku  nastąpi wpis do ksiąg wieczystych i z początkiem roku 
Gmina będzie pełnym właścicielem  i będzie poszerzony teren inwestycyjny i będziemy 
mogli wspólnie myśleć o tym aby kolejni  nowi inwestorzy zawitali do Kluczborka. 
Inwestorzy ,którzy są  w tej chwili na etapie projektowym bądź sprzedaŜy działek 
potwierdzają chęć dalszego inwestowania na  naszej strefie. Dotyczy to w szczególności 
firmy drobiarskiej ,która będzie produkowała pasze na naszym terenie  pow ok. 4 ha-
zarezerwowane – w I- kw.  2015r. stają do przetargu ( zgodnie z procedura ). Następna to  
SIEGENIA-AUBI  - spotkanie się odbyło w sprawie zakupu  dodatkowych 3,5 ha   na 
rozbudowę  zakładu w rozmowach uczestniczyli – Zarząd -SIEGENIA-AUBI Agencja 
Nieruchomości Rolnych , Strefa Ekonomiczna. Powstałaby duŜa  i bardzo istotna  inwestycja 
dla Kluczborka  oraz dodatkowe miejsca pracy. Kolejna sprawa  to kanalizacja  Kujakowice 
Dolne ,Kujakowice Górne ,Gotartów – przygotowany jest projekt trwają poszukiwania  
środków unijnych , rozpoczynamy  projekt  oczyszczalni przydomowych  w BŜanach. 
Obwodnica  ostatni III kosztowny etap budowy obwodnicy poszukujemy moŜliwości  
finansowania jest to drogi etap sami  tego nie udźwigniemy finansowo. W porozumieniu z 
Generalną Dyrekcją   my przejmiemy drogę z Kuniowa  z wylotem w Ligocie  to droga 
Gminna -  to obwodnica dla Kuniowa a w zamian za to przekazujemy do rozbudowy  
rzeczywistą  obwodnicę . Trzeba próbować aby  była moŜliwość pozyskania środków. 
Inwestycje Kultury-  remont – przebudowa Kina  po przetargu  prace rozpoczęte –na 
przełomie dwóch kadencji zostanie zrobione będzie to centrum kulturalne Kluczborka. 
Z nadwyŜki  planujemy  rozbudowanie pływalni  ma ona juŜ 20 lat  rozbudowa o rekreację 
dla dzieci i dorosłych. JeŜeli chodzi o światło i drogi   to na bieŜąco inwestycje będą  robione. 
Chcielibyśmy aby w  roku 2016  za funkcjonował Fundusz Obywatelski  to  jest na terenach 
wiejskich Funduszem Sołeckim. Mamy czas aby wprowadzić wspólnie w roku 2016. To co 
dotyczy starszych młodszych  ,dzieci  karty rodzin ,karty seniora będą kontynuowane z 
moŜliwością wprowadzania kolejnych zadań  dla mieszkańców. Myślę Ŝe roku 2016r – uda 
się rozpocząć szczepienia  dla niemowląt przeciw  meningokokom -  Urząd Marszałkowski 
pozytywnie opiniuje zatem będzie moŜliwość starania się o  środki finansowe. Dom 
Dziennego Pobytu –z partnerem publiczno prywatnym  powinien powstać w  Kluczborku  
naszym udziałem będą tylko osoby z terenu Gminy. Będziemy wspierać  nadal „Hospicjum „ 
Ułatwimy  kontakt  petentów z urzędem tam  gdzie mieści się StraŜ Miejska   będzie punkt 
przyjęcia interesantów to w sposób znaczący ułatwi kontakt  mieszkańców z urzędem co jest 
rzeczą bardzo waŜną. Kontynuacja rewitalizacji miasta nadal będzie robiona  dbanie o oświatę  
sport ,kulturę,  montaŜ siłowni zewnętrznych w parku , druga siłownia powstanie przy 
zbiorniku. Ze środków zewnętrznych  taka siłownia  została zakupiona  w Bogacicy. 
Oświata ,Kultura, Sport  będzie szła w takim kierunku ,Ŝe w sposób znaczący poprawi i 
ułatwi Ŝycie mieszkańcom. W roku  2011  zostaliśmy bardzo wysoko ocenieni  w 
Województwie Opolskim  w odniesieniu do poprawy Ŝycia mieszkańców. Trzeba to wspólnie 
utrzymywać i cieszyć się  i wspólnie dbać o to  aby wydatki były wydawane racjonalnie  a 
przy zgodzie w Radzie zawsze jest to duŜo lepiej realizowane. 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje. 
Parafia Ewangelicko-Augsburska  zwróciła się do Gminy o dofinansowanie na załoŜenie 
wiązania  elastycznego w konarach dębu szypułkowego- pomnik przyrody na  terenie w/w 
Parafii – została przygotowana odpowiedź -  na w /w  pismo – ( odczytano na sesji  ) 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował  Ŝe  Kolega Wiceprzewodniczący RM 
Krzysztof Lewandowski zdobył I  miejsce  w Strzeleckich Mistrzostwach  KS Gwardia  
( Pistolet DuŜego Kalibru  oraz II miejsce   -Pistolet Małego Kalibru –Gratulacje) 
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Radny Henryk Fraszek poprosił o zwoływanie sesji po godzinach pracy  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia    oraz Burmistrz  Jarosław Kielar  Ŝyczyli  
Wszystkim Wesołych Świąt. 
 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15.00 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 

 
 
 
 
 
 
 
 


