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Protokół  Nr VI/2015 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
25 lutego 2015 roku. 
 
W sesji wzięło udział 21  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.:16:30 
 
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. 
2.Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
  Opinia Komisji 
a/ zamiany nieruchomości, 
b/ nadania nazwy ulicy w miejscowości Gotartów, 
c/ utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej,                            
    w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalu    
    Powiatowym  w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku, 
d/ rozpatrzenia skargi z dnia 22 stycznia 2015r. na Kierownika Ośrodka Pomocy    
     Społecznej  w Kluczborku, 
e /zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
f/ zmiany uchwały Nr XLIV/480/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia                   
   5 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu    
    zagospodarowania  przestrzennego terenów zainwestowanych  wsi BaŜany, 
g/ uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   
    terenów zainwestowanych wsi Bąków, 
h /przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania    
    przestrzennego wsi  Ligota Dolna,  
i/ przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania   
    przestrzennego terenów zainwestowanych  wsi Bąków,  
j/ wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz   
    ustalenia wysokości stawki tej opłaty, 
k/określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu   
    rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy   
    publicznych szkołach podstawowych  w gminie Kluczbork, 
l/  zmian w budŜecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków, 
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m/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 
 
 
n/ poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia   
   inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów 
o/ zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów    
  Alkoholowych 
 
 
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.  
6.Informacja Burmistrza Miasta Kluczborka  o zgłoszonych Ŝądaniach o wypłatę 
odszkodowania z tytułu obniŜenia wartości nieruchomości w związku                           
z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu  zagospodarowania danej 
miejscowości oraz informacji   o wydanych decyzjach o naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku                     
z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania danej 
miejscowości. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. 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. 
 
Burmistrz, Z-ca Burmistrza oraz Przewodniczący RM wręczyli  podziękowania   
Sołtysom ,którzy nie zostali wybrani na następną kadencję , listy gratulacyjne  
dla nowo-wybranych   sołtysów oraz tych którzy zostali wybrani ponownie. 
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Burmistrz  Jarosław Kielar  podziękował tym sołtysom którzy juŜ nie będą 
pełnić  funkcji Sołtysa , tym co   zaczynają prace jako Sołtys oraz tym którzy 
sprawują  ta funkcje nadal w związku z wyborem . 
 
Obecnych na sali obrad 21 radnych 
 
c)przyjęcie protokołu  z sesji 4 lutego 2015r. Nikt z Radnych nie wniósł uwag 
do protokołu zatem został on poddany pod głosowanie  i w wyniku głosowania 
głosami 21 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących protokół został przyjęty.  
 
 
d)informacja Przewodniczącego o działaniach między sesjami. 
 
 
W dniu 25 lutego 2015r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury ,Oświaty, Sportu    
i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał . 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Skarbnik. 
     
W dniu  19 lutego  2015r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi Rolnictwa, 
Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta i pracownik Ref. Geodezji                     
i Gospodarki Gruntami. 
 
 
W dniu 25 lutego 2015r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich                  
i Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i spotkanie                                   
z Komendantem Powiatowym Policji i StraŜy Miejskiej.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
 
 
W dniu 24 lutego 2015r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta . 
 
W dniu 23 lutego  2015r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza 
Miasta za okres między sesjami i analiza wniosków i protokołów                                  
z przeprowadzonych kontroli w 2014r. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
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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 lutym  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 lutego 
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 lutego 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 lutego  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 zamiany nieruchomości, do tego projektu nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść 
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projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr VI/36/15 
 
b/Projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Gotartów, 
do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 
21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr 
VI/37/15 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  utworzenia odrębnych obwodów głosowania w 
Domu Pomocy Społecznej, w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia 
S.A. NZOZ Szpitalu Powiatowym  w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w 
Kluczborku, do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść projektu pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr VI/38/15 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 22 stycznia 2015r. na 
Kierownika Ośrodka Pomocy  Społecznej  w Kluczborku, do tego projektu nikt 
z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść 
projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw  
,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr VI/39/15 
 
e /Projekt uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 
21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej 
 Nr VI/40/15 
 
f/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/480/14 Rady Miejskiej 
w Kluczborku z dnia 5 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego terenów 
zainwestowanych  wsi BaŜany, do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść projektu pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr VI/41/15 
 
g/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego  terenów zainwestowanych wsi Bąków, 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał  pod głosowanie  Uwagi a mianowicie :  
 
1)Uwagi złoŜone w dniu -22.08.2014r.  -  dotyczące projektu zmiany w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  terenów 
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zainwestowanych wsi Baków -  kto jest za nie uwzględnieniem – 21 za ,0 
przeciw 0, wstrzymujące. 
 
2)Uwagi złoŜone w dniu 22.08.2014r.- dotyczące prognozy  oddziaływania na 
środowisko  zmiany w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego  
terenów zainwestowanych wsi Bąków- kto jest za nie uwzględnieniem – 21 za 
,0 przeciw 0, wstrzymujące. 
 
3)Uwagi zoczone w dniu 20 stycznia 2015r. dotyczy projektu zmiany w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych wsi Bąków kto jest za nie uwzględnieniem – 21 za ,0 przeciw 
0, wstrzymujące. 
 
4) Uwagi złoŜone w dniu 20 stycznia 2015r .-dotyczy prognozy oddziaływania 
na środowisko- kto jest za nie uwzględnieniem – 21 za ,0 przeciw 0, 
wstrzymujące .Po  przeprowadzonym głosowania nad uwagami  
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowania  w/w projekt uchwały  i 
w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej  Nr VI/42/15 
 
h /Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego wsi  Ligota Dolna, do tego projektu nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść 
projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr VI/43/15 
 
i/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania  przestrzennego terenów zainwestowanych  wsi Bąków, do 
tego projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 
21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr 
VI/41/15 
 
 
j/ wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz   
ustalenia wysokości stawki tej opłaty, do tego projektu nikt z Radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść projektu pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr VI/44/15 
 
k/Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą 
punktów w postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych przy  publicznych szkołach podstawowych  w gminie 
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Kluczbork, do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść projektu pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr VI/45/15 
 
l/ Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów, 
przychodów i wydatków, do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść projektu pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano je Nr VI/46/15 
 
m/Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej do 
tego projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 
21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej 
Nr VI/47/15 
 
n/Projekt uchwały w sprawie  poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wyznaczenia  inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz 
terminów płatności dla inkasentów do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść projektu pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr VI/48/15 
 
 
o/Projekt uchwały w sprawie  zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do tego projektu nikt z Radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść projektu pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr VI/49/15 
 
 
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 
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-przyjęcie sprawozdania. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie opinii Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej  Janusza Kallusa.                                                                                                                                                   
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza 
Miasta Kluczborka za okres od  22.01.2015r.- do 16.02.2015r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 23 lutego  2015 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-13  -  powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielnie 
długoterminowego kredytu komercyjnego,  
B-8 – umowa -Powiatowe Centrum Zdrowia S.A Kluczbork prowadzenie terapii 
indywidualnej i rodzinnej dla osób mających problemy związane                                     
z uzaleŜnieniem 
B-10-umowa – Arkadiusz Sykos  Radawa ul. Opolska –utworzenie miejsc 
rekreacji w Dolinie Stobrawa, 
B-14- umowa Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe” Kluczbork                      
ul. Mickiewicza –realizacja zadania w zakresie tworzenia warunków 
sprzyjających  rozwojowi sportu,  
B-18-  umowa –Kluczborski Klub Karate ul. Wolności –wsparcie realizacji 
zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 
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 21 za, 0 przeciw,0 wstrzymujących się 
sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie pozytywnie. 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Informacja Burmistrza Miasta Kluczborka  o zgłoszonych Ŝądaniach o wypłatę 
odszkodowania z tytułu obniŜenia wartości nieruchomości w związku                           
z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu  zagospodarowania danej 
miejscowości oraz informacji   o wydanych decyzjach o naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku                     
z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania danej 
miejscowości.( odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia ) 
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INFORMACJA  
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA  

 
 
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 37 ust 8. ustawy z dnia 27 marca 2003 

roku o zagospodarowaniu przestrzennym gdzie burmistrz został zobowiązany do 
przedstawienia na sesji Rady Gminy okresowo odpowiednio do potrzeb ( lecz co najmniej raz 
w roku ) informacji o zgłoszonych Ŝądaniach o wypłatę odszkodowania z tytułu obniŜenia 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania danej miejscowości oraz informacji o wydanych decyzjach o naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub 
zmianą miejscowego planu zagospodarowania danej miejscowości ( tzw. renty planistycznej ) 
podaję do wiadomości: 

 
a) w roku 2014 rozpatrzono 16 spraw ( w 5 przypadkach nie wszczynano 

postępowania w sprawie naliczenia opłaty gdyŜ ze zgromadzonych dokumentów 
wynikało , Ŝe: 

 
-  zbywane nieruchomości w ogóle nie zmieniały swego przeznaczenia w związku 

z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danych 
miejscowości lub jego zmiany tzn. przeznaczenie w planie było takie samo , 

 
- zbywane nieruchomości zostały nabyte po uchwaleniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, 
 

b) w roku 2014 w 6 przypadkach umorzono postępowanie , gdyŜ mimo zmiany 
przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie rzeczoznawca majątkowy w 
ekspertyzie wykonanej na zlecenie Gminy Kluczbork nie stwierdził wzrostu 
wartości tych nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego danych miejscowości ), 

 
c) wydano 5 decyzji o naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania danej miejscowości ( tzw. renty planistycznej ) , 

 
d) w roku 2014 nie zgłoszono Ŝadnych Ŝądań o wypłatę odszkodowania z tytułu 

obniŜenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania danej miejscowości . 

 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje. 
- petycja mieszkańców ul.  Maczka 21 A  w sprawie remontu drogi  - pismo  jest  
skierowane do P. Burmistrza 
- pismo z Administracji Oświaty – odpowiedz na wniosek  Pani Ewy Krokosz  
w sprawie podwyŜszenia dotacji – Dyrektor Administracji Oświaty  przygotuje 
zmieniający  projekt uchwały  na sesję RM w marcu br. 
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- mieszkańcy przy ul. Popiełuszki  proszą o zamianę dębów na inny rodzaj 
drzewek  - pismo przekazuje do P.Burmistrza. 
 
- pismo Pani Bogumiły Rajcy  ul. Kwiatowa w Kluczbork w sprawie   naprawy 
kompleksowej  chodników na ul.  Kwiatowej -  pismo przekazuję do Burmistrza  
celem rozpatrzenia. 
- pismo  skierowane do regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu   zawierające 
informację  uzupełniające dotyczące wykonania wniosków pokontrolnych oraz 
podjętych działaniach mających na celu ich realizację ( pismo do wglądu  w 
Biurze Rady) 
 
-wniosek Dyrektora Miejskiego zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku 
o pisarskiej   - wniosek przekazuje do Burmistrza celem przygotowania 
stosownego projektu uchwały.  
 
 
Do punktu 8 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 
 


