
 1 

Protokół  Nr XI/2015 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
18 maja 2015 roku. 
 
W sesji wzięło udział 19  radnych. Nieobecny na sesji  był Radny  Jacek Lech ,Krzysztof 
Lewandowski  lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: ,Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar,  Z-ca 
Burmistrza Andrzej Nowak, Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy,  
 
Obrady rozpoczęto o godz.:15.30 
 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
c/ przyjęcia protokołów z dnia 29 kwietnia i 4 maja 2015 
2.Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
-opinia komisji 
a) zmian po stronie dochodów i wydatków, 
b) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
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 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 dnia 29 kwietnia 2015 r. i 4 maja 2015r. 
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu 29 kwietnia 2015r zatem został on poddany 
pod głosowanie  i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących protokół 
został przyjęty. 
Nie wniesiono uwag do protokołu z dnia 4 maja 2015r. został on poddany pod głosowanie   
i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących protokół został przyjęty. 
 
Obecnych na sali obrad 19 radnych 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
W tym punkcie nikt z Radnych nie  zabrał głosu. 
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Do punktu 3 porządku obrad 
Podjęcie uchwały w sprawie: 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia poprosił o odczytanie  opinii Komisji: 
 
Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu 18 maja  2015r. analizując materiały  na sesję Komisja  pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia przystąpił do  
przeprowadzenia głosowania  a mianowicie : 
a) projekt uchwały w sprawie zmian po stronie dochodów i wydatków 

wyjaśnień udzielił  Skarbnik Gminy Piotr Lewald -zmiany w budŜecie gminy po stronie 
dochodów: 

1) w dziale 750 rozdziale 75075  zwiększenie dochodów  o kwotę 44.600,00 zł. związane z 
rozliczeniem dotacji PROW programu „Małe projekty – promocja dziedzictwa 
kulturowego”  

a) w dziale 756 rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł w związku ze 
zwiększonymi wpływami podatku dochodowego od osób prawnych 

b) w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł z tytułu odsetek od 
lokat. 

2) Zmiany w budŜecie gminy po stronie wydatków: 

a) w dziale 010 rozdziale 01010 zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy” o kwotę 137.000,00 zł związane z 
wystąpieniem robót dodatkowych.  

b) w dziale 700 rozdziale 70005  zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu 
„Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy” o kwotę 75.000,00zł związane z 
wystąpieniem robót dodatkowych 

c) w dziale 900 rozdziale 90002 wprowadzenie nowego zadania majątkowego 
„Wniesienie wkładu pienięŜnego do Eko-regionu”  z kwotą 4.000,00zł 

d) w dziale 750 rozdziale 75095 zwiększenie wydatków bieŜących o kwotę 5.600,00zł  
związane ze zwiększonymi opłatami sądowymi 

e) w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków bieŜących o kwotę 
13.000,00zł związane z mniejszym zapotrzebowaniem środków pienięŜnych na 
zadaniu „Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków” jest dokonywane 
przez Spółke „Hydrokom „  

Radny Henryk Fraszek zapytał – czy  serwisowane będą   oczyszczalnie przydomowe   

w związku z przeniesieniem  pewnej części środków finansowych 

Skarbnik Gminy Piotr Lewald – poinformował ,ze są to oszczędności  a oczyszczalnie  będą 
serwisowane. 

 

Po wyjaśnieniach  Skarbnika Gminy Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt 
uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania glosami 19 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XI/82/15 
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b)Kolejny projekt uchwały to zmiany w wieloletniej prognozie finansowej  Radni nie 
wnieśli uwag do tego projektu zatem został on poddany pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 19 za 0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XI/83/15 

 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 
Wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia   poinformował ,Ŝe Pan Burmistrz zaprasza 
zaraz po  sesji na otwarcie wystawy fotograficznej   „ 25 lat Samorządu”   do Rynku  
 
Burmistrz Jarosław Kielar   ponownie zaprosił  do wzięcia udziału  w obchodach 25- lecia 
Samorządu   na dzień 22.05.2015r.- poprosił o potwierdzenie. 
_ sprawa dróg  przesunięta na sesje w dniu 22 czerwca – sesja absolutoryjna  na tej sesji 
będzie tez  temat  dotyczący StraŜy Miejskiej – czekamy na opinie  Wojewódzkiego 
Komendanta Policji. 
- jutro ma  odbyć się podpisanie aktu notarialnego z CEDROB   - sprzedaŜ  ostatniej działki w 
Strefie. 
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak -  zachęcił do zapoznania się z  projektem BudŜetu 
Obywatelskiego oraz przekazania mieszkańcom ,grupom społecznym – ruszyła procedura wg  
harmonogramu naboru środków na przyszły rok będzie to 250.000,00 zł  jeden projekt nie 
moŜe przekroczyć kwoty 50.000,00  warto się tym zainteresować  poniewaŜ ten 
harmonogram jest rozłoŜony do jesieni w czasie abyśmy mogli te wybrane przez 
mieszkańców projekty przedłoŜyć do projektu budŜetu i po przegłosowaniu będzie moŜna  
w przyszłym roku zacząć realizacje. Fundusz  dotyczy tylko miasta Kluczborka nie dotyczy 
terenów wiejskich. Na terenach wiejskich jest Fundusz Sołecki gdzie sami dzielą sobie na 
swoje potrzeby. Uwag nie było z Państwa strony  proszę  składać uwagi bo regulamin w 
przyszłym roku  mógłby być poprawiony. Te rzeczy które dotyczą  państwa na co dzień  
mieszkańcy w głosowaniu internetowym i listownym będą głosować. 
Burmistrz Jarosław Kielar  poinformował ,Ŝe kwota 250.000,00zł w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca to 10 zł  w sołectwach w małych miejscowościach sięgają 30 zł .Nie jesteśmy 
pierwsi  fundusze obywatelskie funkcjonują  lepiej lub gorzej w duŜych miastach. Trzeba 
patrzeć na liczbę mieszkańców  i łatwo jest przeliczyć jakie to są pieniądze. 
Do punktu 6 porządku obrad 
Zamknięcie obrad . 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 16.00 

                                                                            Przewodniczący 
                                                                                Rady Miejskiej w Kluczborku 

 
                                                                                                      Janusz Kędzia 
 
Protokółowała 
B.Maj 


