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PROTOKÓŁ Nr IV/2014  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 30 grudnia  2014r .Na ogólną 
liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 17 radnych .Ponadto w sesji udział wzięli :Burmistrz 
Miasta Kluczborka,  Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Radca Prawny Urzędu 
Miejskiego. Sołtysi Wsi.  
Obrady rozpoczęto o godz.: 14.00 
 
 
Porządek obrad 
Porządek obrad 4 sesji Rady Miejskiej 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad,  
c/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  
2.Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
Opinie Komisji: 
a/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,                                                                                                                                                                                  
b/ w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  
    z terenu Gminy  Kluczbork”, 
c/ określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania    
    odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów   
    oraz wysokości cen za te usługi, 
d/ ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka, 
e  /zmiany uchwały 
f /planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 roku na kształcenie nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i Gminnej Szkole 
Muzycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork, 
g/ planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r 
 
4.Uchwalenie budŜetu Gminy Kluczbork na 2015 rok, 
-opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
-dyskusja, 
-zbiorcza opinia Komisji BudŜetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
-podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
-podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2015 rok. 
5. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
-dyskusja 
-przyjęcie sprawozdania.  
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
 

                                                                    
Do punktu 1 porządku obrad 
Sprawy porządkowo - organizacyjne: 
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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 17 
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. 
 
c/informacja Przewodniczącego o działaniach między sesjami. 
 
 
 
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  
 
Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej    
 i Ochrony Środowiska  
          Na posiedzeniu w dniu 29 grudnia  2014r. analizując materiały na sesję Komisja w 
projekcie uchwały 
„d” w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka zawnioskowała o  
ustalenie  :                                                                                                     
                                                                              
1.wynagrodzenie  zasadnicze w kwocie                                                     -5600 zł                                                                        
(słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) 
2.dodatek  funkcyjny w kwocie                                               - 2000 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych) 
3.dodatek specjalny                    40 %    - 3040 zł 
(słownie: trzy tysiące czterdzieści złotych) 
4.dodatek za wieloletnią pracę                       20 %      -  1120  zł 
(słownie: tysiąc sto dwadzieścia złotych) 
 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie  
Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 
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OPINIA  Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
Na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2014r. analizując materiały  na sesję Komisja w projekcie 
uchwały 
„d” w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka zawnioskowała o  
ustalenie  :                                                                                                     
                                                                              
1.wynagrodzenie  zasadnicze w kwocie                                                           -5600 zł                                                                                                                     
(słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) 
2.dodatek  funkcyjny w kwocie                              - 2000 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych) 
3.dodatek specjalny                   40 %    - 3040 zł 
(słownie: trzy tysiące czterdzieści złotych) 
4.dodatek za wieloletnią pracę               20 %      -  1120  zł 
(słownie: tysiąc sto dwadzieścia złotych) 
 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji   Zdzisław Pięch 
Opinia Komisji Kultury O światy Sportu i Turystyki 
Na posiedzeniu w dniu 29  grudnia  2014r. analizując materiały  na sesję Komisja   w 
projekcie uchwały 
„d” w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka zawnioskowała o  
ustalenie  :                                                                                                     
                                                                              
1.wynagrodzenie  zasadnicze w kwocie                                                           -5600 zł                                                                                                                     
(słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) 
2.dodatek  funkcyjny w kwocie                              - 2000 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych) 
3.dodatek specjalny                   40 %    - 3040 zł 
(słownie: trzy tysiące czterdzieści złotych) 
4.dodatek za wieloletnią pracę               20 %      -  1120  zł 
(słownie: tysiąc sto dwadzieścia złotych) 
 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik 
                                                         
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu 29  grudnia  2014r. analizując materiały  na sesję Komisja w projekcie 
uchwały 
„d” w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka zawnioskowała o  
ustalenie  :                                                                                                     
                                                                              
1.wynagrodzenie  zasadnicze w kwocie                                                           -5600 zł                                               
(słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) 
2.dodatek  funkcyjny w kwocie                              - 2000 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych) 
3.dodatek specjalny                   40 %    - 3040 zł 
(słownie: trzy tysiące czterdzieści złotych) 
4.dodatek za wieloletnią pracę               20 %      -  1120  zł 
(słownie: tysiąc sto dwadzieścia złotych) 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
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Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
 
a/Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, do tego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 
za,0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr IV/18/14                                                                                                                                                                              
 
b/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy  Kluczbork”, do tego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami  17 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr IV/19/14                                                                                                                                                                                
 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania   odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów  oraz wysokości cen za te usługi, do tego projektu uchwały 
radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się  
uchwała została podjęta i nadano jej Nr IV/20/14                                                                                                                                                                                
 
 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka, 
 
 
e /Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały do tego projektu uchwały radni nie wnieśli 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i 
w wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr IV/22/14                                                                                                                                                                                
 
 
f /Projekt uchwały  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 roku na 
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach 
i Gminnej Szkole Muzycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork, do 
tego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw 0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr IV/23/14                                                                                                                                                                                
 
 
g/Projekt uchwały w sprawie  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r. do tego projektu 
uchwały radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw 0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr IV/24/14                                                                                                                                                                                
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Do punktu 4porządku obrad 
Uchwalenie budŜetu Gminy Kluczbork na 2015 rok, 
 
-opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
-dyskusja, 
-zbiorcza opinia Komisji BudŜetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
-podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
-podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2015 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Następnie odczytał  uchwałę Nr 495/2014r z 
dnia 10 grudnia 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 
sprawie opinii o przedłoŜonym projekcie uchwały  BudŜetowe Gminy Kluczbork na 2015r.  
Następnie odczytał  Uchwałę Nr 496/2014r z dnia 10 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłuŜonym projekcie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kluczbork . 
Po przedstawieniu odczytaniu opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej Przewodniczący 
Rady Miejskiej  Janusz Kędzia otworzył dyskusję 

 
D Y S K U S J A 

 
Jako pierwszy głos zabrał radny Janusz Kallus - w związku z przedłoŜonym projektem 
wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego programu zadań dla Gminy Kluczbork  
mam pytanie do Pana Burmistrza co było powodem decyzji ,Ŝe planowana budowa sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Kujakowice Górne i Dolne została po raz trzeci juŜ odłoŜona 
na kolejne dwa lata miało  być  2014 następnie  w 2016 a z ostatniego projektu uchwały  
wynika ,Ŝe planowane będzie dopiero w 2018 roku. Gdzie jednocześnie wprowadza się do 
projektu zadania o podobnej wartości .Chce przypomnieć ,Ŝe na to zadanie na zlecenie Gminy  
wykonany został juŜ projekt w 2011 roku który kosztował  ok. 300 .000,00zł  i leŜy sobie w 
szufladzie a brak tej instalacji sanitarnej 

stanowi powaŜne obciąŜenie finansowe dla mieszkańców poniewaŜ koszt wywozu  1 m³ 
nieczystości to 14 zł  gdzie odprowadzając kanalizacją to  cena poniŜej 7 zł a następny 
problem to drogi zarówno Gminne jak i Powiatowe  w konkretnych sołectwach jak 
Kujakowice Górne i Dolne są w stanie opłakanym  i za kaŜdym razem otrzymujemy 
odpowiedz  niestety jest planowana budowa kanalizacji drogi  będziemy remontowali po 
kanalizacji. 

Burmistrz Jarosław Kielar – pierwsza kanalizacja ,która wykonujemy bez zwrotnej dotacji to 
jest to kanalizacja w Bogacicy jest Radny z Bogacicy który moŜe potwierdzić ,Ŝe 3 krotnie 
była przesuwana kanalizacja w Bogacicy podobnie było w Kuniowie i innych 
miejscowościach. Na konwencie Sołtysów powiedziałem ,Ŝe jeŜeli znajdą się  
moŜliwości finansowania tej kanalizacji przy udziale środków zewnętrznych (dotacji ) 
na pewno zostanie to przyspieszone .Jest to inwestycja której koszt to kilkanaście milionów 
złotych. W rzeczywistości  nie mówimy ile  bo po przetargu moŜe być róŜnie. Dzisiaj trudno 
mówić co stanie się z finansowaniem ze środków zewnętrznych jakie będzie programowanie.  
Musieliśmy  przezbroić tzw. aglomeracje  w której była większość miejscowości wiejskich po 
to tylko ,Ŝeby skorzystać z dotacji  dla wsi Bogacicy ,która jedyna spełniała warunki  jej 
otrzymania. Parametry  które wyznaczyła  p. Minister to 120  osób na km/sieci  względnie  
teren dotykający (tren chroniony )   90-  Ŝadna z tych miejscowości nie spełniała warunków w 
Bogacicy musieliśmy duŜo przeprojektowywać aby te parametry osiągnąć .Robimy to 
wszystko z własnych środków. Myśmy jako Gmina w ostatnim 10-leciu na kanalizacje wydali 
ok. 100.000.000,- zł   a cała  Gmina  wydała na kanalizacje  wraz z przydomowymi 
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oczyszczalniami  50.000.000,- zł to jest wielkość zadłuŜenia Gminy. Będą poszukiwane 
moŜliwości finansowania kanalizacji Kujakowice Dolne Górne. 
 
Nikt więcej nie zabrał głosu zatem Przewodniczący Obrad Janusz Kędzia poprosił 
Przewodniczącego  Komisji  BudŜetu ,Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  o 
odczytanie  Zbiorczej Opinii 
                 Komisja BudŜetu , Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej w dniu 29 
grudnia 2014 r. na wspólnym  posiedzeniu  z Przewodniczącymi Rady Miejskiej i 
Przewodniczącymi  Komisji  Stałych  Rady po przeanalizowaniu  projektu  budŜetu wraz z 
autopoprawką Nr 1, i  po zakończonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt wieloletniej 
prognozy finansowej  i  budŜetu na 2015r.  
Przewodniczący Komisji Jan Myślecki 
 
Obecnych  17 radnych. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie  projekt  
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w wyniku głosowania głosami 16 za,  
1 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr  IV/25/14 
 
Kolejny projekt uchwały dotyczył uchwalenia budŜetu gminy na 2015 rok. Przewodniczący 
Rady Miejskiej poddał  projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 17za,   
0 przeciw ,0 wstrzymujących się   uchwała została podjęta i nadano jej Nr IV/26/14 
 
Do punktu  5 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
 
W tym punkcie nie zabrano głosu 
Do punktu  6 porządku obrad 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
-dyskusja 
-przyjęcie sprawozdania.  
-opinia Komisji Rewizyjnej 
Opinia 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od  17.10.2014r.- do 16.12.2014r. 
Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2014 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania   
z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił  Burmistrz Miasta Jarosław Kielar                                    
w następujących sprawach :   
A-29  - zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  
A-40 – ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaŜy  
w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania  
B-1 – umowa Sklep Pszczelarski Soch Szczepan  -wykonanie i dostarczenie  380 szt. świec 
duŜych i 380 świec małych,  
B-3- umowa Auto-Felix Jadwiga Słowińska-dostawa samochodu dostawczego               
z kabiną 6- osobową dla Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych  
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B-13- umowa Biuro Przygotowania i Obsługi Inwestycji Wyceny Nieruchomości Jacek 
Śniady wykonanie przedmiarów robót na malowanie pomieszczeń biurowych Urzędu 
Miejskiego 
B-21- umowa -Firma Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Kędziora  -montaŜ ogrodzenia 
placu zabaw - siatka h=1,5m, oczka 60x60 z drutu ocynkowanego grubości 3mm, kolor 
zielony, słupki fi 42mm h=2m ocynkowane, malowane proszkowo, fundamenty betonowe 
wymiary ogrodzenia: dł. 170 m, wys.150 cm 
B-23- umowa  Projekteco Sp.zo.o  Krupski Młyn –opracowanie planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy Kluczbork 
B-33- umowa Zakład Budownictwa InŜynieryjnego-„Wodklucz” –budowa chodnika przy ul. 
Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej 
B-35-aneks  do umowy  Eko –Region Sp.zo.o Bełchatów –dotyczący dzierŜawy składowiska 
w Gotartowie  
B-37- umowa aneks do umowy –Miejski Klub Sportowy –wsparcie realizacji zadań w 
zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kluczbork 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie pozytywnie  przyjęła w/w sprawozdanie.       
Przewodniczący Komisji  Janusz Kallus 
 
 
-dyskusja 
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu. 
-przyjęcie sprawozdania 
 
W związku z tym ,Ŝe nikt z Radnych więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Obrad poddał 
pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Burmistrza za okres miedzy sesjami  
i w wyniku głosowania głosami 17za,0 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało 
przyjęte jednogłośnie pozytywnie. 
 
 
Do punktu  7 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Burmistrz  przedłoŜył  informacje w sprawie  odpowiedzi  
na wystąpienie pokontrolne ,zawarte w piśmie z dnia 2 grudnia 2014r . o wykonaniu  
wniosków pokontrolnych  oraz podjętych działaniach mających na celu ich  realizację ( 
zainteresowanych  zapraszam do  zapoznania się  z w/w informacja do Biura Rady ) 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia złoŜył  wszystkim obecnym w swoim 
własnym  imieniu  duŜo zdrowia bo to jest najwaŜniejsze  i optymizmu na Nowy 2015r. 
 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar –podziękował  Radnym za uchwalenie 
BudŜetu na 2015 rok o którym przez miesiąc na spotkaniach rozmawialiśmy. Od 1 stycznia 
będziemy  BudŜet realizowali .W lutym będzie  sesja poświęcona  pewnej kwocie nadwyŜki   
nie jesteśmy w stanie  określić jeszcze kwoty. Pewne zadania  choć nie duŜe wejdą do 
BudŜetu. Rok zakończy się bardzo dobrze  dzisiaj wpłynęła na rachunek Gminy kwota z  
Wojewódzkiego Funduszu  jest to zwrot związany z zadaniami ekologicznymi  ok. 
4.000.000.000 ,-zł jest to uwzględnione w duŜej części w BudŜecie 2015r. To  była bardzo 
duŜa praca  szczególne podziękowania dla P. Krystyny KręŜel ,która  włoŜyła bardzo wiele 
godzin swojej pracy aby to doszło do skutku  i otrzymać zwrot  finansowy jeszcze w tym 
roku. Będziemy wspólnie realizować niełatwy BudŜet  myślę ,Ŝe pewne rzeczy  uda się   
zrealizować  i poszukiwać moŜliwości finansowania  nie tylko kanalizacja ale i wiele innych  
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rzeczy ale równieŜ programów dla  młodzieŜy ,dzieci jak i osób dorosłych. Chciałbym jeszcze 
raz podziękować za BudŜet  za współprace i Ŝyczyć optymizmu ,spełnienia wszelkich  marzeń  
zarówno  rodzinnych  ,zawodowych, jak  i tych społecznych  działając  w stowarzyszeniach 
oraz w Radzie Miejskiej. Proszę te Ŝyczenia przekazać  równieŜ swoim najbliŜszym. 
 
 
 
Do punktu  8 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 

 
 
 
 
 
 
 
 


