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Protokół  Nr VII/2015 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
26 marca 2015 roku. 
 
W sesji wzięło udział 19  radnych. 
Ponadto w sesji udział wzięli: ,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.:16:00 
 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji,  
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 
Działalność Spółki Wodnej Gminy Kluczbork 
2.Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
  Opinia Komisji 
a/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
b/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
c/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
d/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  
     zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
e / przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy    
     zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
f/   przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy    
     zabytku wpisanym do rejestru zabytków,   
g/  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  
     zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
h / zmiany uchwały,  
i/   przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów    
     zainwestowanych  wsi Krasków,  
j /  umorzenia wierzytelności, 
k/  zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów      
     zainwestowanych  wsi Borkowice, 
l/   zmian w budŜecie po stronie dochodów i  wydatków, 
m/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
n/   przyznania dotacji dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Borkowicach. 
o/  zmian w budŜecie  po stronie dochodów i wydatków 
 
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej, 
-dyskusja, 
-przyjęcie sprawozdania.  
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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  
19 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)przyjęcie protokołu  z sesji 25 lutego 2015r. Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu 
zatem został on poddany pod głosowanie  i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących protokół został przyjęty.  
 
 
d)informacja Przewodniczącego o działaniach między sesjami. 
 
 
W dniu 25 marca  2015r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury ,Oświaty, Sportu     
i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i działalność stowarzyszeń 
sportowych. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca  Burmistrz Miasta. 
     
 
W dniu  19 marca  2015r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i działalność Spółki Wodnej.  
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta i Prezes Spółki Wodnej. 
 
W dniu 25 marca  2015r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i wizyta  w Stowarzyszeniu   
Dziewięćsił i Świetlicy Parasol.                                 .  
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrz Miasta. 
 
 
W dniu 24 marca 2015r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrz Miasta, Skarbnik i pracownik                   
Ref. Geodezji i Gospodarki Gruntami. 
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W dniu 23 marca  2015r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 
między sesjami i analiza zadłuŜenia gminy. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrz Miasta. 
 
Działalność Spółki Wodnej Gminy Kluczbork 
W tym  temacie glos zabrał  Prezes Spółki Pan Piotr Grabuś 

 

Spółka wodna na terenie Gminy Kluczbork nie prowadziła działalności od 1991 roku. 

Próby odtworzenia spółki wodnej zwykle kończyły się niepowodzeniem, jednak 

działania podjęte przez Gminę Kluczbork przyniosły niespodziewane efekty. 

Dzięki zaangaŜowaniu oraz pomocy ze strony Pana Jarosława Kielara, - Burmistrza 

Kluczborka, Pana Andrzeja Nowaka – Z-cy Burmistrza Miasta Kluczborka, zorganizowano 

spotkania w sołectwach, które prowadzili Pani ElŜbieta Starościak oraz Pan Tadeusz Doliński 

przy udziale Z-cy Burmistrza Pana Andrzeja Nowaka oraz w razie konieczności radcy 

prawnego Pana Krzysztofa Urbana. 

W efekcie dnia 15 marca 2012r. odbyło się Spotkanie ZałoŜycielskie Spółki Wodnej 

Gminy Kluczbork, uchwalono Statut Spółki Wodnej, a takŜe wybrano Zarząd oraz Komisję 

Rewizyjną Spółki Wodnej. 

W skład Zarządu Spółki Wodnej wchodzą: 

1. Prezes Zarządu - Piotr Grabuś 

2. V-ce Prezes Zarządu - Marek Wiecha 

3. Sekretarz  - Bernard Radlok 

4. Członkowie Zarządu - Bogusław Racławski 

  Wiesław GandŜa 

  Andrzej Sojka 

  Norbert Schmidt 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

1. Przewodniczący - Józef Zieliński 

2. V-ce Przewodniczący - Władysław Pondel 

3. Sekretarz  - Ireneusz Wenerski 

16 kwietnia 2012r. Starosta Kluczborki zatwierdził Statut Spółki Wodnej, a 21 maja 

2012r. Spółka została wpisana do katastru wodnego prowadzonego przez Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
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5 lipca 2012r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Spółka Wodnej Gminy 

Kluczbork, na którym ustalono wysokość składki członkowskiej, tj. 20 zł od ha fizycznego 

uŜytków rolnych i 20 zł od działki do 1 ha fizycznego. 

 Na Spotkaniu ZałoŜycielskim Spółki Wodnej uczestniczyło 55 Członków, w roku 

2013 mieliśmy 222 Członków, w 2014 roku 237 Członków, natomiast na dzień dzisiejszy 

mamy 275 Członków i z kaŜdym miesiącem wpisujących się przybywa. 

Ściągalność składek członkowskich w danych latach przedstawia się następująco: 

1. W roku 2012  - 95,6% 

2. W roku 2013  - 91,45% 

3. W roku 2014  - 87,86% 

 

  

 Wpływ 
środków ze 

składek  

 Dotacja z 
Urzędu 

Miejskiego  

 Dotacja z 
Urzędu 

Wojewódzkiego  

Ilość 
rowów wg 
ewidencji 
spółki w 

km 

Ilość 
wykonanych 

rowów w 
km 

 Wartość 
wykonanych 

robót w zł  

2012 
      31 222,99 

zł  
               -   zł                 -   zł  63,3 0 

                 -   
zł  

2013 
      78 543,76 

zł  
    30 000,00 

zł  
               -   zł  63,3 24,8 

      92 391,85 
zł  

2014 
      78 398,88 

zł  
    30 000,00 

zł  
    26 693,39 zł  78,8 22,5 

      98 872,51 
zł  

RAZEM    188 165,63 zł    60 000,00 zł    26 693,39 zł  78,8 47,3   191 264,36 zł  
 
 Spółka Wodna Gminy Kluczbork w roku 2013-2014 wykonała 47,3km rowów, 

natomiast w roku 2015 planujemy konserwacje 33,4km rowów, za kwotę 202.601,94zł, przy 

wykorzystaniu składek członkowskich w kwocie 72.601,94zł, dotacji celowej z Urzędu 

Miejskiego w kwocie 30.000,00zł oraz dotacji podmiotowej z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w kwocie 100.000,00zł. Konserwacje planujemy w miejscowościach: 

BaŜany, Biadacz, Bogacica, Borkowice, Czaple Stare, Gotartów, Kluczbork, Krasków, 

Krzywizna, Kuniów, Ligota Dolna, Ligota Górna, Łowkowice, Maciejów, Nowa Bogacica, 

Smardy Dolne i Smardy Górne. 

Zarząd Spółki serdecznie dziękuje za wsparcie oraz zaangaŜowanie Pana Jarosława 

Kielara – Burmistrza Kluczborka, Pana Andrzeja Nowaka- Z-cy Burmistrza Miasta 

Kluczborka, Pana Tadeusza Dolińskiego – Przewodniczącego Komisji ds. Wsi, Rolnictwa, 

Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kluczborku 

oraz Radnym za pomoc finansową w postaci dotacji celowej.  
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Dziękujemy równieŜ za ogromną pomoc oraz wsparcie w postaci pracownika gminy, 

Pani ElŜbiety Starościak, która słuŜyła swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów, w 

planowaniu kolejnych konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz w oględzinach i odbiorach 

robót. 

Prezentację z wykonanych zadań przedstawi Pani ElŜbieta Starościak. ( prezentacja w 

załączeniu do protokołu ) 

 
 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
W tym punkcie nikt z Radnych nie  zabrał głosu. 
 
Do punktu 3 porządku obrad 
Opinie Komisji 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia poprosił o odczytanie  opinii Komisji: 
 
Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
 
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki   
Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik       
                                          
Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej   i Ochrony Środowiska  
Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2015r. analizując materiały na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.                                              
Przewodniczący Komisji   Tadeusz Doliński 
 
Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu 24 marca  2015r. analizując materiały  na sesję Komisja  pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
 
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do  podjęcia uchwał a 
mianowicie : 
 
a/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nikt z radnych nie wniósł 
uwag do przedstawionego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
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Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 
przeciw ) wstrzymujących się uchwała została  podjęta i nadano jej Nr VII/51/15 
 
b/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nikt z radnych nie 
wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 
za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została  podjęta i nadano jej Nr VII/52/15 
 
c/Projekt uchwały  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nikt z radnych nie wniósł 
uwag do przedstawionego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za,0 
przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została  podjęta i nadano jej Nr VII/53/15 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nikt z radnych nie 
wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami   
19 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została  podjęta i nadano jej Nr VII/54/15 
 
e /Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nikt z radnych nie 
wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami   
19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została  podjęta i nadano jej Nr VII/55/15 
 
f/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nikt z radnych nie wniósł 
uwag do przedstawionego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami   
19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została  podjęta i nadano jej Nr VII/56/15 
 
g/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nikt z radnych nie 
wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 
za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została  podjęta i nadano jej Nr VII/57/15 
 
h /Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały, nikt z radnych nie wniósł uwag do 
przedstawionego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została  podjęta i nadano jej Nr VII/58/15 
 
i/Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenów  zainwestowanych  wsi Krasków, nikt z radnych 
nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami  18 za,1 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została  podjęta i nadano jej Nr 
VII/59/15 
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j / Projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności, nikt z radnych nie wniósł uwag do 
przedstawionego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została  podjęta i nadano jej Nr VII/60/15 
 
k/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenów zainwestowanych   wsi Borkowice, nikt z radnych nie wniósł uwag 
do przedstawionego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za,0 przeciw, 0 
wstrzymujących się uchwała została  podjęta i nadano jej Nr VII/61/15 
 
l/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów i  wydatków, nikt z 
radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami  19 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została  podjęta i nadano jej  
Nr VII/62/15 
 
m/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, nikt z radnych 
nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami  19 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się uchwała została  podjęta i nadano jej Nr 
VII/63/15 
 
n/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Borkowicach nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami  19 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została  podjęta i 
nadano jej Nr VII/64/15 
 
o/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie  po stronie dochodów i wydatków nikt z 
radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami  19 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została  podjęta i nadano jej  
Nr VII/65/15 
 
 
 
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 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
-dyskusja 
-przyjęcie sprawozdania. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie opinii Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej  Janusza Kallusa. 
Na posiedzeniu w dniu 23 marca 2015 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 
działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił  Z-ca Burmistrz Miasta Andrzej Nowak                                  
w następujących sprawach :   
A-9  -  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do wydzierŜawienia w trybie 
bezprzetargowym ,  
A-12-  udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości 
A-19- udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości 
B-1 – umowa –na wykonanie zamówienia dodatkowego 87 na zadanie pn. ”Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Bogacicy” 
B-3-umowa – Biuro Usług Inwestycyjnych Eugeniusz Kinas –wykonanie prac dotyczących 
obiektów po byłym Zakładzie Przemysłu Drzewnego , 
B-4- umowa-„ Reznak” Tomasz Burzyński –wykonanie 95 szt. znaków drogowych , 3 
progów - cena 1 znaku to koszt od 25-105 zł   
B-5-  umowa – Zakład Budownictwa InŜynieryjnego WODKLUCZ—wykonanie i montaŜ 
balustrady łańcuchowej przy ul. Poniatowskiego 
B-9- umowa - Zakład Usług  Instalacyjnych –budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy 
ul. Wolności -60 mb kanałów,3 wpusty, 1 separator                         i 4 studzienki 
B-10- umowa – Zakład Budownictwa InŜynieryjnego WODKLUCZ—ułoŜenie płyty 
aŜurowej przy świetlicy  w Borkowicach   
B-14- umowa –Kompleksowe Usługi Remontowe Zobek –malowanie świetlicy w Bogacicy - 
110,4 m sufity x 386,9 m ściany 
B-16- umowa Delta Projekt Pracownia Projektowa Opole –wykonanie dokumentacji 
termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola                            w Bogacicy  
B-17- umowa Firma Usług Informatycznych Mediacomp Kluczbork –dostawa sprzętu 
komputerowego  6 komputerów z osprzętem  
III.1 – wycofanie ze sprzedaŜy nieruchomości przy ul. Opolskiej  
 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie pozytywnie  przyjęła w/w sprawozdanie.                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                     
-dyskusja  
 
W związku z tym ,Ŝe nikt z Radnych nie zabrał głosu Przewodniczący Obrad poddał pod 
głosowanie przyjęcie sprawozdania Burmistrza za okres miedzy sesjami i w wyniku 
głosowania głosami 19 za, 0 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało przyjęte 
jednogłośnie pozytywnie. 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje. 
-Mieszkańcy ulic Hallera i Andersa w Kluczborku  wystosowali Skargę na Firmę wywoŜącą 
odpady komunalne ASA w Kluczborku   zainteresowanych odsyłam do zapoznania się z 
dokumentami w Biurze Rady. 
- Robert Witkowski ul. Ks. Curzydły 2  - dotyczy interwencji w sprawie wykonanych 
nasadzeń przy ul. Ks. Popiełuszki w Kluczborku – zainteresowanych zapraszam do 
zapoznania się z dokumentami w Biurze Rady. 
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- Pismo Pani Agnieszki Niwickiej ul. Norwida – dotyczy parkingu przy ul. Norwida – 
komisje  zapoznały się z tym tematem i większość komisji jest za podtrzymaniem 
dotychczasowego  stanowiska  - zainteresowanych odsyłam do dokumentów  znajdujących się 
w Biurze Rady.   
- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kluczborku przedłoŜył   sprawozdanie z działań 
w zakresie wspierania rodziny  podejmowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Kluczborku – sprawozdanie znajduje się dla zainteresowanych  do zapoznania w Biurze  
Rady. 
-Pismo Pani L. Helak i Pana M. Mazepa  w sprawie  nieodpłatnego przekazania działek  przez 
wnioskodawców  pod wykonanie drogi  dla mieszkańców osiedla – Komisję : Spraw 
Obywatelskich i Socjalnych, Kultury ,Oświaty, Sportu i Turystyki oraz Komisja BudŜetu 
Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej zaproponowały aby w pierwszej kolejności 
wykonywać  budowy dróg  na działkach  własności gminy ,a w następnej kolejności rozwaŜyć 
moŜliwość przejęcia gruntów i wykonanie dróg na  terenach prywatnych. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar  poinformował  o :   
-odbyło się wspólne spotkanie Gminy Byczyna i Gmina Kluczbork  wraz z  
Przedstawicielami Spółki „Hydrokom” w sprawie przyłączenia  wodociągów  Gminy 
Byczyna do  Spółki „Hydrokom” Kluczbork. Powiększony zostanie kapitał i część udziałów 
przejmie Gmina Byczyna. Podpisano list intencyjny  a w miesiącu kwietniu dłuŜsza dyskusja 
nad projektem uchwały. 
Radny Henryk Fraszek – czy moŜna wiedzieć jakie są cele z tym to się wiąŜe   jakie korzyści 
będzie miała Gmina Byczyna Gmina Kluczbork ?  jakie straty ?  w Kluczborku jest duŜo do 
zrobienia .Czy jakość funkcjonowania  „Hydrokomu nie pogorszy się dla mieszkańców. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar  -   zaleŜności są wprost ekonomiczne – taryfy wodne będą 
ustalane dla poszczególnych Gmin oddzielnie a w perspektywie lat moŜe będą takie same    
dla Kluczborka koszty pośrednie które są  w Hydrokomie a stanowią pewien procent w 
rozbiciu juz o Lasowice dają nam korzyści ekonomiczne. Jakość funkcjonowania  Spółki 
„Hydrokom” się nie pogorszy. 
 
- Kluczborku będzie budowana  sortownia ( Gotartów  wysypisko  ) firma wystąpiła  o 
zwiększenie udziałów do ościennych Gmin  zwiększenie udziałów będzie o 20-30 mln.zł  
Gmina Kluczbork będzie proponować aby swoje udziały przekazać w formie działki  to nie 
powinno nic zmienić natomiast zwiększy się wartość naszych udziałów. Wycena działek trwa 
i będziemy wiedzieć po wycenie z jaka wartością działek moŜemy wejść do EKO REGIONU. 
Decydować będziemy w m-cu kwietniu. 
 
 
- spraw kolejna to obwodnica –obwodnica budowana jest do ronda są to trzy etapy 
zaprojektowany i pozwolenie na budowę jest IV etap   nie do końca jest uregulowana sprawa  
I etapu czyli drogi nr 45  do ronda chodzi o wysokość odszkodowania. Zwróciłem się do Pani 
Minister Wasiak aby była mediatorem w sporze ,wystąpiliśmy równieŜ z pismem o przejecie 
wybudowanej obwodnicy w zamian za przejecie dróg krajowych w Kluczborku. Stan dróg 
jest dobry. Sprawa nie jest na juŜ  procedura potrwa w związku z  tym ,Ŝe wybudowana droga 
jest ze środków europejskich. Inwestycja jest waŜna  i trzeba poszukiwać   rozwiązań aby 
została wykonana. 
- w chwili obecnej będzie rozbudowywać  SIGENIA-AUBI – wchodzi do strefy  
ekonomicznej 
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 – dość szybko jest porządkowany teren po byłym  tartaku   do końca kwietnia pozostałe 
budowle zostaną wyburzone  ( komin ) , 
- wpłynęło pismo z Polskich Młynów  w sprawie rozbudowy – chęć kupna działki w 
Kluczborku  powiększenie zakładu – produkcji. 
-likwidacja StraŜy Miejskiej -  grupa  mieszkańców ma prawo złoŜyć  projekt uchwały  – 
zebrać 200 podpisów,co nie jest jednoznaczne ,Ŝe taka uchwała przejdzie. Nikt nie planował 
Likwidacji StraŜy Miejskiej jest to temat modny populistyczny. JeŜeli taki projekt wpłynie  
oczywiście  Wysoka Rada będzie nad tym  projektem debatować. 
- 22 maja  o godz:14  odbędzie się  uroczystość 25 samorządu   serdecznie zapraszam  juŜ dziś 
zaproszenia zostaną dostarczone. 
 
Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej Alfered Długosz – poruszył temat  działek w Ligocie 
Górnej  - będą musiały  być kiedyś przejęte przez Gminę są one w bardzo dobrym  stanie i 
dobrze utrzymane .Komisje nie wszystkie analizowały temat. 17 budynków tam jest 11 rodzin 
tam mieszka. Uprzejmie proszę  o zainteresowanie się ta sprawą bo Ci Państwo mimo,ze 
mieszkają na wsi maja równieŜ prawo do normalnego funkcjonowania  tu nie mówi się o 
przejęciu ja wiem w czym problem jest obawa ,Ŝe Ŝądania będą coraz to wieksze będą prosić 
o tzw. drogę asfaltową  do końca kadencji mówię Wam ,Ŝe nie będzie takich Ŝądań na dzien 
dzisiejszy chcą i proszą o przejęcie  tych ulic ze względu na ośnieŜanie i innych sytuacji 
,które tam wynikają rozmawiałem z tymi ludźmi wraz z Sołtysem Andrzejem Kosmalą. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – poinformował, Ŝe dzisiaj wpłynęło kolejne pismo w sprawie 
przejęcia kolejnych działek  .Zostanie przedstawione  Wysokiej Radzie miejsca gdzie takie 
potrzeby są. W Kluczborku mówimy o takich terenach gdzie Gmina sprzedawała działki i 
drogi te które zostały przekazane jednostronnym aktem notarialnym przez Agencję Rolną są 
tez przypadki  ,Ŝe prywatni inwestorzy  wybudowali drogi i przekazali je Gminie 
.Pojedynczym ludziom jest cięŜko utrzymywać drogę  - droga musi być odśnieŜona  
przejezdna  i co waŜne bezpieczna bo jak coś się zdarzy są to duŜe problemy. 
Przypomnę ,Ŝe na  początku  poprzedniej kadencji Rada na spotkaniu  podjęła taki wniosek 
aby  budować w I kolejności drogi  które są własnością drogi Gminne tam gdzie jesteśmy 
właścicielami. 
Ze względu na to ,Ŝe w niektórych miejscach właściciele prywatni  wybudowali drogi  to 
moŜna się tez zastanowić nad pewna partycypacją w budowie i byłoby to uczciwe. 
Musimy wybudować drogi  tam gdzie sa one Gminne a nie zostały wykonane .Myślę ze w m-
cu kwietniu  zajmiemy się tematem. 
Radny Józef Mrozek podziękował za  wykonanie malowania Sali Wiejskiej w Bogacicy. 
Do punktu 7 porządku obrad 
Zamknięcie obrad Zamknięcie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 17,00 

                                                                            Przewodniczący 
                                                                                Rady Miejskiej w Kluczborku 

 
                                                                                                      Janusz Kędzia 
 
 
 
 
 
Protokółowała 
B.Maj 
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